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Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 3-4 september 2011 
 

Klasser: 606, H-båt och Soling 

Tävling: Stockholms 606-regatta / DM 2011 för H-båt Ost/ DM 2011 för Soling Ost 

Datum: 3-4 september 2011 

Arrangörer: Stockholms 606-klubb och Viggbyholms Båtklubb 

1. Regler 

1.1. Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S. 

1.2. Båtar som för reklam utöver den som medges i ISAF regulation 20 ska inneha giltig 

reklamlicens utfärdad av SSF. 

2.  Villkor för att delta 

2.1. Inom 606-klassen krävs att den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en 

klubb som är ansluten till sin nationella myndighet. 

2.2. Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.3. Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den 

arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som 

någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen. 

2.4. Inom H-båtsklassen krävs att varje tävlande ska uppfylla kraven i ISAF Regulation 19. 

Vilket innebär att klubben de representerar skall  tillhöra distriktet H-båt Ost. 

2.5. Inom Solingklassen krävs att varje tävlande ska uppfylla kraven i ISAF Regulation 19. 

Vilket innebär att klubben de representerar skall  tillhöra distriktet Soling Ost. 

3. Anmälan 

3.1. Anmälan görs senast 2011-08-26 via 606-förbundets hemsida, www.606-forbundet.se. 

3.2. Anmälningsavgiften är 400 SEK för 606-klassen och 500 SEK för Soling och H-båt. Avgiften 

inbetalas senast 2011-08-26 via pg 39 90 12-4. Märk inbetalningen med segelnummer, 

klass och namn på rorsman. Efteranmälan mot förhöjd avgift om ytterligare 100 SEK för 

resp. klass kan göras på regattaexpeditionen fram till kl 08.30 lördag 3 september. 

4. Registrering och besiktningskontroll 

4.1. Registrering ska göras på regattaexpeditionen senast lördag 3 september kl 09.00. 

4.2. Mätbrev ska på uppmaning kunna visas upp innan en båt kappseglar. 

Stickprovkontroller kan komma att utföras under tävling för att kontrollera att deltagande båtar 

överensstämmer med gällande regelverk. 

5. Seglingsföreskrifter 

Seglingsföreskrifterna kommer att finnas för nedladdning på www.s606k.se några dagar innan 

regattan och lämnas även ut i samband med registreringen. 
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6.  Tidsprogram 

Fredag 2 september 

17.00 – 19.00 Registrering vid regattaexpeditionen 

Lördag 3 september 

08.00 – 09.00 Registrering vid regattaexpeditionen 

09.15 Skepparmöte 

10.30 Tid för första varningssignal 

Söndag 4 september 

10.00 Tid för första varningssignal 

14.30 Senaste tidpunkt för varningssignal 

Prisutdelning sker snarast efter sista båts målgång i sista seglingen. 

6.1. Totalt är 7 st kappseglingar planerade. 

7. Genomförande 

Båda klasserna kommer att segla på samma banområde. 

8. Kappseglingsområde 

8.1. Kappseglingarna genomförs på Stora Värtan. 

Utförligare beskrivning kommer att finnas i seglingsföreskrifterna. 

9. Banan 

9.1. Banan är en kryss-läns-bana. 

10. Poängberäkning 

10.1. Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre 

kappseglingar räknas samtliga. 

10.2. För klass tävlande i Distriktmästerskap (DM) gäller att minst 2 seglingar skall genomföras 

för att tävlingen skall räknas som mästerskap 

11. Priser 

11.1. I förhållande till antalet anmälda båtar. 
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Bilaga till inbjudan 

Inkvarteringsmöjligheter 

Boendet i Stockholm får lösas av var och en. Kanske kan du bo över hos någon moster eller kompis? 

Annars finns det en hel del hotell i Täby i närheten av Viggbyholms Båtklubb. 

Rese- och transportmöjligheter 

Regattan utgår från Viggbyholms Båtklubbs hamnanläggning, Hamnvägen 1, Täby. För vägbeskrivning 

se vidare på segling.viggbyholmsbatklubb.se. 

Möjlighet att få besättningsmedlemmar på platsen 

På Stockholms 606-klubbs hemsida (www.s606k.se) finns sidor med gastbank och intresserade 

seglare. 

Information om allmän service på platsen (mat, reparationer m.m.) 

På lördagseftermiddagen efter seglingarna anordnas ”after-sail” på kajen hos Viggbyholms Båtklubb. 

Sjösättningsmöjligheter 

Sjösättning sker hos Viggbyholms Båtklubb (fredag kl 17.00-20.00 samt på lörd morgon från ca 

07.30). 

Kartor, beskrivningar eller annan information om platsen 

Regattan utgår från Viggbyholms Båtklubbs hamnanläggning i Täby. För vägbeskrivning se vidare på 

segling.viggbyholmsbatklubb.se . 


