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6-timmars är en tidsbegränsad distanssegling där man genom oavbruten segling under 6 timmar ska
tillryggalägga så lång distans som möjligt. Du väljer själv väg mellan ett antal möjliga
rundningspunkter. 6-timmars ska ge deltagarna nöje, rekreation och spänning samt ökad kunskap i
navigering och sjömanskap. Reglerna är så enkla att alla seglare kan delta.
Planera seglingen i förväg med hänsyn till båtens egenskaper, besättningens kapacitet och
väderleksutsikterna samt navigera med omsorg.
Under seglingen ska Internationella sjövägsreglerna och Svenska Sjötrafikföreskrifter följas, seglingen
genomförs alltså inte med kappseglingsreglerna som grund.
1. ANSVAR
- Befälhavaren är ansvarig för det sätt på vilket seglingen genomförs.
2. SÄKERHETSBESTÄMMELSER
- Besättningen kan utgöras av ensamseglare eller flera individer.
- Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
- En deltagare som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid
kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den deltagande befinner sig
under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning.
- Alla typer av elektroniska hjälpmedel är tillåtna inklusive autopilot.
3. HANDIKAPP
Anmälda båtar tilldelas ett handikapp enligt Svenska Seglarförbundets gällande SRS-tabell eller
gällande SRS-mätbrev. En båt med högst två personers besättning får segla med ett SRS-tal för
shorthanded segling.
4. START
- Start skall ske vid angiven startplats, (se Punkt- och Distanstabell) och inom föreskriven startperiod,
som är kl 09:30 till 09:45. Man väljer själv när man vill starta inom den angivna startperioden.
- Aktuell tid för starten antecknas i loggboksformuläret och räknas som starttid.
- Vid start efter utsatt tid räknas den senaste föreskrivna starttiden som starttid.
5. DISTANSBERÄKNING
- Varje båt skall medföra aktuell Punkt- och Distanstabell över rundningspunkter och tillåtna distanser
(sträckor och deras längder).
- Endast sträckor vilkas längd finns i Punkt- och Distanstabellen får tillgodoräknas.
- Sträckan mellan två punkter får inte tillgodoräknas mer än två gånger.
- Rundningspunkter skall rundas.
6. LOGGBOK
Under seglingen skall loggbok föras i avsett formulär, som skyndsamt efter seglingen ska inlämnas till
seglingsnämnden för resultatberäkning.
7. FÖRSENING
- För deltagare som kommer i mål efter seglingsperiodens utgång görs distansavdrag enligt formel
som framgår av loggboksformuläret.
8. PUBLICERING
Start- och resultatlistor med personnamn och båtnamn kan komma att publiceras bland annat på
Internet vilket alla deltagare förutsätts godkänna i och med att de deltar i seglingen.
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Loggbok förs genom att sätta ett kryss i tabellen nedan när man har seglat en sträcka för 1a gången
och ev för 2a gången (tur och retur mellan 2 punkter räknas som om man seglat sträckan två gånger).

Loggbok, Punkt- och Distanstabell
Start tid

....................

Målgång

....................

Sträcka Distans
mellan
12
13
23
24
25
34
37
45
46
47
56
57
67

Nm
4.5
12.3
8.5
4.3
9.2
8.6
12.8
6.1
5.0
6.0
1.8
5.1
3.7

Start – rundningsmärken – mål

1a
2a
gången gången

1: Start tvärs Käveröpricken
2: Västprick Erkerna
3: Ostprick Vanäsudde
4: Nordprick Tängan
5: Lackaskär
6: Orrholmen
7: Mål tvärs Sundsholmen (Igelbäcken) se skiss
Sträcka 3-7, 4-5 och ev. 6-7 rundas Ilalassarna
Sträcka 6-7 fri väg till mål

Total Distans : D = ____________Nm
Kommer man försent i mål görs avdrag enligt formeln nedan:

A = 2 x (överdrag i minuter) x D /360
A = ____________Nm

Korrigerad distans K:
K = (D – A) / SRS = ____________Nm
Båt:

........................................

SRS:

........................................

Skeppare........................................

