
	  

Obligatoriskt	  stävnummer	  i	  Stockholms	  606-‐cup	  från	  2016	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Bakgrund	  
För	  att	  underlätta	  för	  funktionärer	  och	  seglare	  införs	  2016	  stävnummer	  för	  deltagande	  båtar	  i	  
Stockholms	  606-‐cup.	  Numret	  ska	  vara	  båtens	  segelnummer.	  	  	  

Utseende	  
Färgen	  anpassas	  efter	  båts	  skrovfärg	  för	  god	  synlighet	  och	  ska	  vara	  enhetlig,	  likt	  KSR	  App	  G1.2a.	  	  	  

• Typsnitt	  -‐	  Calibri	  normal.	  Ett	  standardtypsnitt	  liknande	  de	  olika	  typsnitt	  segelmakare	  använder.	  	  
• Färg/storlek	  –	  svart,	  mellanröd,	  ultramarin,	  vit.	  Samtliga	  blanka.	  20	  cm	  höga.	  
• Placering	  –	  inom	  30-‐80	  cm	  bakom	  förligaste	  punkt,	  4-‐5	  cm	  under	  relingslisten.	  

Genomförande	  
Båt	  som	  ska	  delta	  i	  Stockholms	  606-‐cup	  tilldelas	  siffror	  motsvarande	  segelnumret.	  Båtägare	  
ansvarar	  för	  applicering.	  Instruktion	  om	  hur	  och	  var	  siffrorna	  appliceras	  kommer.	  Detta	  
kommuniceras	  på	  hemsida	  och	  i	  seglingsföreskrifter.	  	  

• Tilldelning	  –	  S606K	  erbjuder	  båtägare	  att	  välja	  färg.	  Icke	  valda	  tilldelas	  svarta	  siffror,	  såvida	  inte	  
klubben	  känner	  till	  att	  båtens	  skrovfärg	  inte	  passar	  till	  svart.	  	  

Kostnad	  
Kostnad	  för	  en	  båt,	  tre	  siffror	  x2,	  blir	  under	  100	  kr	  inkl	  moms.	  Sex	  lösa	  siffror	  kostar	  under	  150	  kr	  
inkl	  moms.	  Detta	  kan	  ses	  som	  en	  engångskostnad	  då	  tanken	  är	  att	  siffrorna	  ska	  vara	  permanenta.	  
Siffrorna	  bekostas	  genom	  en	  höjd	  startavgift	  i	  S606C.	  

Fördelar	  
• Underlättar	  för	  funktionärer	  på	  banan,	  främst	  vid	  start	  och	  målgång.	  
• Rättvisare	  segling	  med	  färre	  tjuvstarter	  då	  risken	  att	  bli	  diskvalificerad	  för	  tjuvstart	  ökar.	  
• Underlättar	  för	  seglare	  att	  hålla	  koll	  på	  konkurrenter	  och	  vid	  situationer	  på	  banan.	  
• Enklare	  att	  hålla	  koll	  på	  båtar	  då	  seglen	  inte	  är	  uppe,	  i	  hamn	  och	  på	  land.	  

Övrigt	  
Det	  kommer	  även	  att	  läggas	  en	  motion	  om	  obligatoriskt	  stävnummer	  för	  Rikscupen	  i	  606.	  


