Faaborg Sejlklub indbyder
CB 66 sejlere til Spring Cup
i weekenden 4. – 5. maj

PROGRAM:
Fredag 3. maj
kl. 19.00 -

Bureau åben - check-in samt mulighed for kaffe eller en kold øl

Lørdag 4. maj
kl. 8.00

Morgenbord og smør selv madpakker er klar.

kl. 8.00 - 9.00

Bureau åben – check in

Kl. 9.00

Skippermøde og åbning af stævne

kl. 10.55

Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser indledes
hurtigst mulig efter afslutningen af den forrige.
Efter ankomst til havnen er der moleøl.

kl. 18.30

Fællesspisning i klubhuset. Forud tilmelding og betaling er nødvendig
senest ved tjek ind

Søndag 5. maj
kl. 7.30

Morgenbord og smør selv madpakker er klar.

kl. 9.55

Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser indledes
hurtigst mulig efter afslutningen af den forrige. Der indledes ikke
startprocedurer efter kl. 14.00.
Efter ankomst til havnen er der moleøl og præmieuddeling

TILMELDING:
Tilmelding sker via CB 66 klubbens hjemmeside www.cb66.dk tilmelding og betaling af stævne
gebyr skal være Faaborg sejlklub i hænde senest torsdag 2. maj
Stævnegebyr 1100kr (inkl. Morgenmad og smør selv madpakker)
Betaling via bank: Reg.: 0828 Konto: 0003904598

FORPLEJNING:
Morgenmad og smør selv madpakker – inkl. i stævnegebyr
Sejlermiddag i klubhuset lørdag aften – 200kr pr. person
BANE:
Der sejles på "op og ned" baner med gate som bundmærker. Banen udlægges på fjorden enten ved
havnen eller ”klinten”, banen lægges så vidt muligt så det er tilskuer venligt fra land.
SEJLADSER:
Der tilstræbes 7 - 8 sejladser pr. dag med sejladstider på 15 – 25 minutter pr. sejlads
BUREAU:
På kontoret i klubhus.
Åbningstid fredag 3. maj kl. 19.00 Åbningstid lørdag kl. 08.00 til 09.00
Åbningstid efter dagens sejlads afhænger af antallet af protester, se derfor opslag.
Stævnets officielle opslagstavle er placeret i/ved klubhuset.
PRÆMIER:
Der uddeles præmier til de 3 bedste både
SØSÆTNING OG OPTAGNING:
Søsætning og optagning skal ske i Faaborg Sejlklubs slæbested
HAVN OG FACILITETER:
Deltagernes både ligger vederlagsfrit ved Faaborg Sejlklubs bro fra lørdag til søndag.
Bådene forsøges samlet på anvist plads foran klubhuset.
Der vil være mulighed for fri opstilling af telte og campingvogne, på anvist areal ved havnen.
Herudover er der mange muligheder for overnatning på enten hotel, bed – and breakfast eller
vandrehjem se mulighederne på Visit Faaborgs hjemmeside.
Toiletter og bad: Sejlklubbens toilet og bad kan frit benyttes. Ud over dette henvises til havnens
toiletter hvortil der kan købes adgangskort i opstillede automater på havnen.
ANSVARSFRASKRIVELSE:
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko.
Faaborg Sejlklub påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der
opstår som følge af deltagelse - før, under eller efter stævnet.
Med sejlerhilsen
Faaborg Sejlklub
Lillestrand 6, 5600 Faaborg
Stævneleder: Sune Hinz tlf.: 51 21 85 81 e-mail: sunehinz@hotmail.com
Baneleder: Henrik ”Hønse” Paulsen

