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Svendborg Classic Regatta
Organiserende myndighed: Svendborg Sund Sejlklub – Svendborg Amatør Sejlklub – Thurø Sejlklub
– Rudkøbing Sejlklub - Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer – Danmarks Museum for Lystsejlads.

INDBYDELSE
8. – 10. august 2019
Foreningen ”Svendborg Classic Regatta” indbyder igen i år til nogle fornøjelige dage i farvandet
omkring Svendborg med Svendborg Havn som base. Landbasen er i år flyttet hen tæt på det
flydende havnekontor og stævnebureau forefindes på ”Bølgen” ud for havnekontoret.
Der bliver i år mulighed for at deltage i 3 arrangementer:
SOPHUS WEBER RACE
Kapsejlads på Lunkebugten for klassiske og traditionelle sejlbåde bygget i træ, glasfiber e.lign. og
konstrueret i 1970 eller tidligere (bådene kan godt være bygget senere). Der sejles to sejladser på
trekantbane fredag og to lørdag. Begge dage afsluttes med distancesejlads ind gennem det skønne
Svendborg Sund med måltagning ved Vindebyørebroen. De deltagende både ind-måles efter NNLreglen - Ny National Længde version 2013. Vinderen efter fire banesejladser, træ eller glasfiber,
vinder løbet. Den hurtigste træbåd efter fire banesejladser vinder Sophus Weber pokalen og får sit
navn indgraveret i denne. Den hurtigste glasfiber / stålbåd efter 4 banesejladser vinder Bent Aarre
Cup`en og får sit navn indgraveret i en plakette som monteres på den historiske halvmodel.
Der sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler.
REGATTA TOUR
For klassiske og traditionelle lystfartøjer, bygget i træ, glasfiber, stål el. lign. og konstrueret i 1970
eller tidligere.
Regatta-touren er for de deltagere som ikke ønsker at deltage i dysten på Lunkebugten men gerne
vil have et par fornøjelige dage sammen med andre sejlere til lands og til vands, i- og omkring
Svendborg.
Det endelige program forventes at være færdigt før sommerferien og bliver tilgængeligt på
hjemmesiden.
Tidligere år har budt på by- og havnevandring med kulturelle og kulinariske indslag. Sejlads i
simulator hos SIMAC, udflugt til en af øerne og meget mere.
Deltagerne er velkomne til at besøge Danmarks Museum for Lystsejlads på Frederiksø.
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MOTORBÅDSLØB
Motorbådsløbet er for klassiske motorbåde konstrueret senest i 1974. Fredagens program skifter
fra år til år og kan være alt fra opgavesejlads i Sundet, flotillesejlads eller sejlads til en af de
sydfynske øer med oplevelser på land.
Lørdag formiddag er der slalomsejlads ved Honnørkajen ud for Maritimt Center.
Motorbådsejernes evner sættes på prøve på en spændende og festlig måde
ÅRETS BÅD
Hver deltagende båd får udleveret en stemmeseddel og ved stævnets afslutning, under
festmiddagen lørdag aften, udpeges årets båd. Årets båd er den deltagende båd som flest syntes
har været den ”kønneste, smukkeste og mest velholdte båd” ved årets stævne. Vinderen får sit
navn påsat vandrepokalen – en flot halvmodel.
DELTAGERGEBYR
Deltagergebyr dækker deltagelse i stævnet, gratis liggeplads på anviste pladser i Svendborg Havn
torsdag, fredag og lørdag, T-shirt til alle besætningsmedlemmer, morgenmad til alle
besætningsmedlemmer fredag og lørdag.
Gebyr for hvert besætningsmedlem i båden:
Voksen
Deltagergebyr
kr. 200,Spisning fredag aften
kr. 100,Festmiddag lørdag aften
kr. 150,Madpakker, incl. æble
kr. 40,-

Børn 6-14 år Børn under 6 år
kr. 100,Gratis
kr. 50,Gratis
kr. 75,Gratis
kr. 40,kr. 40,-

Deltagergebyr indbetales til FYNSKE BANK på registrerings nr. 0815 konto nr. 0000583774 senest
mandag d. 1. august 2019.
Svendborg Classic Regatta forbeholder sig ret til at foretage mindre ændringer i
stævneprogrammet.
DELTAGELSE OG TILMELDING
Stævnet er åbent for alle typer klassiske lystbåde bygget i træ, glasfiber o.lign. og er konstrueret
før 1971 (1974 for motorbåde). Bådene kan godt være bygget senere.
Både som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at udfylde on-line
tilmeldingsblanketten hvor indskud og betalingsbetingelser fremgår.
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TIDSPLAN
Registrering:
Dato: Torsdag den 8. august 2019
Tid: kl. 16.00 til 20.00
Dato: Fredag den 9. august 2019
Tid: kl. 07.00 til 09.00
Sted: ”Bølgen” ud for Svendborg Havn`s flydende havnekontor, Jessens Mole 6, 5700 Svendborg
Sejladsdage for deltagende både i Sophus Weber Race:
Dato

Antal sejl.

Banetype

9. august 2019

2
1

Trekantbane Sophus Weber Race
Distancesejlads Sophus Weber Race

10. august 2019

2
1

Trekantbane Sophus Weber Race
Distancesejlads Sophus Weber Race

Varselsignal for den første sejlads hver dag er planlagt afgivet kl. 11.00
MÅLING OG KONTROL
De deltagende både i Sophus Weber Race ind-måles efter NNL-reglen (Ny Nordisk Længde)
Kopi af NNL målebrev skal fremvises ved registreringen.
Såfremt en båd ikke har noget NNL-målebrev, skal der inden ankomst til Svendborg, aftales et
tidspunkt for måling. Bestilling af tid kan gøres ved at sende mail til: post@lystsejlads.dk
Både der skal måles, skal ankomme til Svendborg Havn senest kl. 16.00 torsdag d. 8. august 2019
SEJLADSBESTEMMELSER
Sejladsbestemmelser for deltagende både i Sophus Weber Race udleveres ved registreringen
STED
Stævnet gennemføres fra Svendborg Havn.
Bådene skal placeres på de anviste pladser i Svendborg Havn
Kapsejladsbanen er beliggende på Lunkebugten
Distancesejladserne gennemføres fra kapsejladsbanen på Lunkebugten til broen ud for Vindebyøre
i Svendborg Sund.
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PRÆMIER
I Sophus Weber Race uddeles præmie for hver 3. startende båd i hver løb, dog max. 1.-, 2. og 3.
præmie.
Sophus Weber Pokalen tildeles hurtigste træbåd, overalt.
Bent Aarre Cup-en tildeles hurtigste glasfiber- eller stålbåd, overalt
I distancesejladserne i Sophus Weber- og Bent Aarre Race uddeles én førstepræmie.
ANSVARSFRASKRIVNING
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. Den organiserende myndighed
påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge
af eller før, under eller efter stævnet
FORSIKRING
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.
YDERLIGERE INFORMATION
Yderligere information fås på www.classicregatta.dk
April 2019
Svendborg Classic Regatta
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