
Starthandlingar och anvisningar för Singösexan

Mycket välkommen att deltaga i Svenska Kryssarklubbens (SXK) Uppsalakrets och 
Östhammars Segelsällskaps (ÖSS) Singösexa! SXKs målsättning är att stödja färden 
och målen och Singösexan är en kortvariant på det temat. Reglerna är mycket enkla:

Knyt upp det medsända oranga bandet i akterstaget! Starten sker vid punkt a på 
kartan, en 100 m lång tänkt nordlig linje från den röda BB pricken. Starten sker med 
individuell tidtagning mellan 11.00 till 11.15. Det går att starta senare (men inte 
tidigare) om man inte hunnit fram i tid, men då räknas starten som kl. 11.15 i alla fall.

Därefter gäller det att segla så långt som möjligt, eller kanske så många banben som 
möjligt (målsättningen väljer du själv) under de kommande 6 timmarna. Varje banben 
i kartan (raka linjer mellan vissa rundningsmärken) får seglas högst två gånger oavsett 
riktning. Senast efter 6 timmar bör du vara tillbaks vid den gemensamma mål- och 
startlinjen. Kommer du för sent, dvs seglar mer än 360 minuter får du i 
sammanräkningen ett distansavdrag motsvarande dubbla seglade distansen på den 
aktuella övertiden.

Du väljer själv segel under evenemanget. Seglar du inte med spinnaker eller gennaker 
får du ett avdrag på 0.03 från båtens ordinarie SRS-tal (tidigare LYS-tal), om 
spinnaker eller gennaker ingår i det ordinarie SRS-talet för båttypen.

Deltagare kan vara allt från nybörjare till gamla långfärdsseglare, kappseglare med 
rutin från klubbseglingar till SM-regattor. Därför gäller de vanliga sjövägsreglerna, 
och tänk på det om du är van kappseglare!
Styrbordsbåt har rätt till väg framför babordsbåt, båt i lä har rätt till väg för båt för 
samma halsar i lovart, upphinnande båt väjer för framförvarande o.s.v.

Under seglingens gång för du loggbok. Det viktigaste är en korrekt sekvens med 
rundningsmärken, men även rundningstiden är intressant att ha vid 
resultatuträkningen.

Efter seglingens slut förväntas du snarast bege dig till ÖSS' klubbholme på Bergskär. 
Där sker resultatuträkningen och vår förhoppning är att många båtar blir kvar på 
kvällen för knyt- och samkväm. Att lära känna andra seglare med ambitionen att segla 
lite längre (gärna mer än 6 timmar) är ett av Singösexans mål!

Än en gång: Varmt välkommen till Singösexan!

/Uppsalakretsens 6/12/24-timmars kommitté i samarbete med ÖSS.
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