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Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 2 -3 september 2017 

 
 
Tävling: Stockholms 606-regatta 

  Klubbmästerskap Stockholms 606-klubb 

  Rikscuptävling fyra i FSE Robline 606 Cup 2017 

  Distriktsmästerskap i 606 

 
Datum: 2 -3 september 2017 
 
Arrangör: Stockholms 606-klubb, i samarbete med Torsviks Båtklubb. 

www.s606k.se  
 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är defini-

erade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseg-
lingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas 
på den officiella anslagstavlan placerad vid TBKs klubbhus. 

 
1.2 Tvåsvängsstraff i enlighet med KRS 44.1 ändras till ett ensvängsstraff. 
 Alla båtar skall föra stävnummer motsvarande segelnummer. Båt utan stävnum-

mer får sitt tilldelat vid registrering, med instruktion om placering. 
 
1.3 Alla båtar kan komma att, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald 

och tillhandahållen av arrangören eller 606-förbundet.  
 
1.4 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här re-

geln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrust-
ning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och 
torrdräkter är inte personlig flytutrustning.  
Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här 
regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt. 
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2. Villkor för att delta 
 
2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla 

kraven i World Sailing Regulation 19. Vid DM ska den tävlandes klubb tillhöra 
distriktet. 

 
2.2 Varje tävlande 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 personska-
dor som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen. 

 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras senast 25 augusti 2017 på 606-förbundets hemsida 

(www.606-forbundet.se). 
  
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter enligt anmälningsformulär på 606-förbundets 

hemsida (rorsman, besättning, segelnummer, båtklubb, adress, telefon, e-post). 
 
3.3 Anmälningsavgift:  

• 500 kronor  
• Plusgiro 39 90 12-4 eller swish 123 3880762 (Stockholms 606-klubb) 
• Betalas senast 25 augusti 2017 

 
 Om alla ombord är 25 år eller yngre är båten befriad från anmälningsavgift. 
 
 Efteranmälan kan göras fram till registrering mot förhöjd avgift på 100 kr. 
 
 
4. Registrering och besiktningskontroll 
 
4.1 Registrering görs på tävlingsexpeditionen senast lördag 2 september kl 09:00.  
 
4.2 Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar.  
 
4.3 Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets 

föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten 
kappseglar. 

 
4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse 

med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instru-
era en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning. 
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4.5 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från 
kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén 
 vid första möjliga tillfälle. 

 
4.6 En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från  
 kappseglingskommittén.  
 
 
6. Tidsprogram 
 
6.1 Fredag 1 september 

17:00 – 19:00 Registrering vid regattaexpeditionen 
 
Lördag 2 september 
08:00 – 09:00 Registrering vid regattaexpeditionen  
09:15 Skepparmöte   
10:30 Tid för första varningssignal 

• 3 kappseglingar planerade 
13:00 Lunch i land 
14:00 Tid för första varningssignal 

• 3 kappseglingar planerade 
After sail efter dagens seglingar 
 
Söndag 3 september 
10:00 Tid för första varningssignal   

• 3 kappseglingar planerade 
14:30 Senaste tidpunkt för varningssignal. 
Prisutdelning sker snarast efter sista båts målgång i sista seglingen. 

 
6.2 9 kappseglingar är planerade.  
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7. Kappseglingsområde 
 
7.1 Kappseglingarna genomförs på Islingeviken. 

 
 

 
8. Banan 
 
8.1 Banan är en kryss-läns-bana med kryssgate, länsgate som seglas 2 varv.  
 

9. Protester och straff 
 
9.1 Tvåsvängsstraff i enlighet med KRS 44.1 ändras till ett ensvängsstraff. 
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10. Poängberäkning 
 
10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller 

färre kappseglingar räknas samtliga. 
 
10.2 Minst 2 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som  

mästerskap. 
 

11. Priser 
 
11.1 Medaljer till de tre främsta 
 Främsta båt seglande för S606K blir klubbmästare och vinner vandringspokalen 
 Bästa dambåt, bästa ungdomsbåt 
 Nyttopriser 
 

Datum: 2017-06-01 
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Bilaga till inbjudan 
 

Plats 

Regattan utgår från Torsviks båtklubbs klubbhus, Islingeviken, Lidingö.  

 

Service på plats 

På lördagen bjuds det på lättare lunch iland, som ingår i anmälningsavgiften. På lör-
dags- och söndagseftermiddagen efter seglingarna anordnas after-sail med dryck och 
förtäring till självkostnadspris vid TBKs klubbhus.  

Sjösättningsmöjligheter och landplatser 

Båtarna förvaras på land och sjösätts med kran inför kappseglingarna. Parkera båtarna 
tätt längs med vägen innanför grindarna. Sjösättning lördag och söndag från kl. 7.30. 
Var ute i god tid då det finns risk för kö vid sjösättningen.  
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Möjlighet till bryggplats finns och sjösättning på fredag kl. 17.00 - 19.00.  

Parkering 

Parkera gärna längs vägen bakom grindarna närmast TBKs klubbhus. Om ni parkerar på 
kajen var noga med att INTE parkera in någon icke kappseglande. 

Gastbank 

Om man saknar besättning, eller om man är gast och saknar båt, kan man lägga ut frå-
gan i S606Ks facebook-grupp S606K Islinge, eller 606-förbundets facebook-grupp 606 
seglare. 

Boende 

Hotell på Lidingö kan hittas och bokas via länken nedan.  

www.hotelllidingö.com 

Tillbehör – reservdelar 

Sjöboden jollesport ligger 5 min bort med bil, Brädgårdsvägen 4, tel 08 765 30 05. Välsorterade. 

 

Hjärtligt välkomna! 

 


