
 
 
 

Inbjudan 

 
 

Stockholm 606 sprintkappsegling  
 
 
Datum: 4-5 september 2021 
 
Plats: Islingeviken, Lidingö. Stockholm 
 
Tävlingens nivå: Blå 
 
Båtklass: 606 
 
Arrangör: Stockholms 606 klubb 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och direktdöms enligt 
Appendix UF som kommer att finnas i seglingsföreskrifterna. 

 
1.2 Tävlingen genomförs som sprintkappsegling med egna 606 båtar. 

Klassreglerna gäller. 
 

1.2 Alla båtar kan komma att föra reklam tillhandahållen av arrangören eller 
606-förbundet. 
 

1.3 KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte 
för en kölbåt när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig under 
däck. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på 
det sätt som protestkommittén finner lämpligt. 

 
 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Tävlingen gäller 606 och den som är ansvarig ombord ska vara medlem 

av en klubb ansluten till Svenska 606 förbundet. 
 
2.2  Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.   
 
 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras till Stockholms 606 klubb enligt följande länk, 

http://www.s606k.se/stockholms-606-regatta/anmalan/ 

 
 

http://www.s606k.se/stockholms-606-regatta/anmalan/


3.2 Anmälan ska göras senast 20 augusti 2021. Viktigt att anmälan kommer 

in i tid då gruppindelningar etc behöver planeras.  
 
3.3  Anmälan ska innehålla uppgifter enligt anmälningsformulär på 606-

förbundets hemsida (rorsman, besättning, segelnummer, båtklubb, 
adress, telefon, e-post). 

 
 
3.3 Anmälningsavgiften är 500 kr och betalas senast 27 augusti 2021 på 

plusgiro 39 90 12-4 eller swish 123 3880762 (Stockholms 606-klubb) 
 
 
4. Registrering och besiktning 
 
4.1 Registrering görs online på mailadress tavling@606k.se senast fredag 3 

september kl 18.00. 
 
4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och 

giltigt mätbrev 
 

4.3  En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende 

överensstämmelse med reglerna.  
 

4.4  Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd 

från kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till 
kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle. 

 
 
4.5 En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande 

av kappseglingskommittén. 
 

 
5. Seglingsföreskrifter och information 
 
5.1 Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas 

tillgängligt Stockholm 606-klubbs hemsida, se bifogad länk. 
 http://www.s606k.se/stockholms-606-regatta/inbjudan/ 
 
5.2 Här en länk till en informationsfilm om direktdömning. 

https://m.youtube.com/watch?v=UaLWHDpmeA4 

 
 
5.3 OBS! Med undantag från klassreglerna tillåts VHF i båtarna som ett 

komplement till flagg och ljudsignaler. Detta för att underlätta för 
seglingsledningen och möjliggöra ett högt tempo. VHF kanal 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tavling@606k.se
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6. Tidsprogram 
 
6.1 Preliminärt tidsprogram innehåller följande hålltider:  
  
 Lördag 4/9 
 8.00-10.00 Sjösättning. Alla båta klara för utsegling direkt efter 

skepparmötet. 
 10.00. Skepparmöte 
 11.00 Första start 
 16.15 Beräknad sista start för dagen 
 
 Söndag 5/9 
 9.00 Första start för dagen   
 12.30 Sista varningssignal 
 Prisutdelning direkt efter seglingarnas avslutande 
 
 
7. Genomförande 
 
7.1 Tävlingen genomförs som direktdömd sprintkappsegling. 
 
7.2 Besättningarna delas in i grupper och kappseglar i en serie enligt särskilt 

kappseglingsschema i seglingsföreskrifterna. 

7.3 Efter genomförd eller avslutad grundomgång, kan det komma att 
genomföras en finalsegling med de bäst placerad båtarna. I 
finalseglingen gäller KSR Appendix A4, men ändras så att respektive 
placering ger dubbla poäng. Båt som inte startar eller inte går i mål får 
sista plats i finalseglingen. Slutplaceringarna för båtar som inte deltar i 
finalseglingen får baseras på resultatet i grundomgången. Ovanstående 
kan komma att ändras beroende på antalet deltagande båtar. 
 

7.4 Kappseglingskommittén kan när som helst ändra formatet, ändra  
kappseglingsschemat eller avbryta en påbörjad omgång. 

 
 
8. Kappseglingsområde och bana 
 
8.1 Seglingarna kommer att ske på Lilla Värtan, omedelbart utanför 

hamnområdet vid Islinge på Lidingö. 
 
8.2 Banan är en kryss/läns-bana med gate vid både kryss- och länsrundning. 

 
 
 
9. Priser 
 
9.1 Medaljer till de tre främsta.  
 Främsta båt seglande för S606k blir klubbmästare och vinner 

vandringspokalen. 
 Pris delas även ut till bästa besättning med kvinnlig rorsman, samt bästa 

ungdomsbåt (besättningsmedlemmar ej äldre än 25år). 
 
 
 



Datum: 2021-07-11 Rev 2021-08-30 


