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Velkommen til Kerteminde
Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2018.
Kerteminde Sejlklub indbyder hermed danske og udenlandske tursejlere til at
deltage i Danmarks ældste distancesejlads "Classic Fyn Rundt".
Som tursejler har man sin helt egen start i ro og fred i god tid før de mere
konkurrenceorienterede deltagere.
Der vil selvfølgelig være start på vandet, så man kan få den helt specielle
fornemmelse af spænding, der er forbundet med en stor sejlads.

"Gækken" under sejladsen i 1938

Man skal naturligvis sejle rundt om Fyn, men man må gerne søge havn for
natten, skifte besætning, ringe hjem og hvad man nu har behov for, således at
man kan få en god og sikker sejlads rundt om Fyn, hvor der sejles efter
søfartsreglerne.

Af hensyn til stævnets afvikling, organisation, sikkerhed og deltagernes tryghed er der fastlagt nogle
enkle regler, som vi håber at alle vil følge.
I 2018 er der tracking af deltagerne, så familie og venner kan følge med derhjemme, og besætningen
efterfølgende kan se hvordan det gik.
I samarbejde med vore sponsorer har vi sammensat en sejlads med det formål at hygge sig sammen
med gode venner i dejlige omgivelser. I Kerteminde Marina har vi de bedste faciliteter til vore deltagere.
Der er kort til byen med dens gode spise og handlemuligheder.
Man tilmelder sig via vores hjemmeside - www.fynrundt.dk. Resultatformidling, video af sejladserne,
nyheder og meget andet foregår ligeledes via vores elektroniske medier.
Vi glæder os til at se jer alle i Kerteminde fra torsdag d. 31. maj til søndag d. 3. juni.
Morten Grove
Stævneleder
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REGLER
Sejladsen sejles efter de internationale søvejsregler (IRPCAS).
Det er tilladt deltagere i tursejler-sejladsen at søge havn, skifte mandskab og
kommunikere med land.
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DELTAGELSE OG TILMELDING
Stævnet er åbent for både som er i stand til på betryggende vis at gennemføre en sejlads i
åbent farvand om natten.
Bemanding er fri, dog er enkeltmandssejlads (”Singlehand”) ikke tilladt.
Båden skal være omfattet af en gyldig 3’ parts ansvarsforsikring.
Seneste tilmeldingsfrist er d. 27/5-2018.
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STARTGEBYR
Startgebyr er DKK 750 inkl. gratis morgenmad fredag d. 1/6 og suppe efter målgang.
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RESULTATER
Der offentliggøres en liste hvor rækkefølgen af måltagne både fremgår med sejltider.
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FORMALIA
Ved registrering skal følgende fremvises.
Låneerklæring, hvis der sejles i lånt båd.
Ved registrering skal følgende afleveres
Mandskabsliste/Tro og Love erklæring.
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SEJLADSBESTEMMELSER
Sejladsbestemmelserne vil inden stævnet være tilgængelige på www.fynrundt.dk >
Info/NoR/SI > Sejladsbestemmelser/SI.
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STED, TID OG BANE
Stævnet gennemføres fra Kerteminde Marina, Kerteminde Sejlklub, Marinavejen 6, 5300
Kerteminde 1.-3. juni 2018.
Der sejles på en bane rundt om Fyn. Banen kan være styrbord (SB) eller bagbord (BB)
rundt. Dette angives ved signalering på startbåden. Som service oplyses det også ved
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skippermødet kl. 08.00 d. 1. juni. Banen, inkl. mærker der skal passeres, vil være nærmere
beskrevet i sejladsbestemmelserne. Banens længde er 142 sømil.
Varselssignal er planlagt til fredag d. 1/6 kl. 9.25 for tursejlads med start kl. 9.30
Der er fastsat en tidsfrist på 50 timer gældende fra hver båds starttidspunkt.
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SÆRLIGE KRAV
Ved 2 personers sejlads (DoubleHanded) skal der bæres redningsvest med lys og livline
ved færdsel på dækket, samt når lanternerne er tændt, også i cockpittet.
Dansk lovgivning kræver at hver båd medbringer godkendte svømme- eller redningsveste
til alle ombord.
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PRÆMIER
Der trækkes lod om præmier blandt de gennemførende både. Der er en præmie for hver
5’ startende båd.
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ANSVARSFRASKRIVNING
Deltagerne deltager i sejladsen fuldstændig på egen risiko. Den arrangerende myndighed
påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår
som følge af, eller før, under eller stævnet.
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NATIONALFLAG
Nationalflaget skal føres af en båd, der deltager i tur-sejladsen.
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YDERLIGERE INFORMATION
Yderligere information fås på www.fynrundt.dk eller ved henvendelse til sekretariatet på
cfr@kerteminde-sejlklub.dk

