Instruktioner för Kvarten f.o.m. 210613
Kvarten är en 6-timmarssegling på Ekoln och Gorran som är både ett evenemang och en
tävling. Av hävd går Kvarten en söndag i juni och augusti (Vår- och Höstkvart).
Arrangemanget påminner om SXKs 24-timmars med samma målsättning: att testa båt och
besättning samt träna planering för en lite längre seglats. Det finns en bankarta med 13
punktmärken och 27 banben som sammanbinder vissa av punktmärkena. Det gäller nu att
segla dessa banben så snabbt som möjligt under 6 timmar (normalt kl 10 till 16.00, använd
gärna mobiltid för exakt tidsangivelse). Man får segla ett banben högst 2 ggr oavsett
riktning. Kommer man i mål efter kl 16 får man ett distansavdrag, kommer man i mål före kl
16.00 får man ingen fördel för tidig ankomst. Så det gäller att planera så man utnyttjar 6
timmar maximalt. För att hinna segla långt krävs tidsplanering med hänsyn till vindar och
vindvrid, kryssbogar, båtfart m.m. Man kan starta vid godtyckligt punktmärke (sannolikt vid
Wik om man seglar från Örsundsbro) men man måste gå i mål vid samma punktmärke. För
att kunna jämföra olika båtars prestationer används SRS. Det finns två SRS-tal, dels standard
och ett annat SRS om båten seglas med undanvindssegel (gennacker, spinnacker m.m.).
SRS-talet kan väljas t.o.m. på sjön. Lönar det sig att segla med spinnackern, SRS-talet blir då
större, eller är enbart ex genua ett bättre val?
Eftersom man kan starta vid olika punktmärken är det svårt med kontakt mellan deltagarna
före start. Vid hårt väder får man avgöra själv om man vill deltaga eller inte. Evenemanget
ställs därför inte normalt in pga väder och dylikt. Man deltager helt på egen risk! Det kan
vara en nyttig övning att segla i hårt väder också. Man kan överraskas av hårda vindar även
under semesterseglatsen eller långfärden och då är det viktigt att vara förberedd.
För att deltaga behöver du: bankarta, punktbeskrivning med passerregler, loggblad. Dessa
kan laddas ner från Uppsala-Roslagskretsens hemsida (www.sxk.se, välj kretsar, sedan
6/12/24-timmars). Ofta finnas dessa A4-blad i en pärm i klubbstugan. Du bör också sätta upp
ett band (helst orange) i akterstaget. Sådana kan också finnas i pärmen men återställ
banden gärna efter evenemanget så att det finns band till nästa Kvart.
Hur anmäler man sig? I Uppsala finns anmälningslista på ESK och USS i klubbstugorna.
Örsundsbroseglare och övriga kan bara meddela Tore eller Tollef att man deltager. Det går
att bestämma sig sent, det är gratis och inga krav på klubbtillhörighet ställs.
Vad gäller på banan? Sjöfartsreglerna. Undvik alltså luffning och andra kappseglingsregler!
Hur rapporterar man in sitt resultat? För seglare med start och målgång vid ESKs hamn
lämnas det ifyllda laggbladet på avsedd plats i klubbhuset eller lämnas till lämplig personal.
Seglare från andra start/målpunkter skickar in resultatet per epost eller vanligt brev till Tore.
Obligatoriska uppgifte för att räkna ut korrigerad distans är skepparens namn, epost och
mobilnummer, båttyp, SRS-tal, seglad bana, gärna med punkttid (t.ex h 10.00, i 10.37, g
11.00,….h 15.59, målgångstid. Ytterligare information, t. ex. gastarnas namn, vindriktningar
och styrka, vindvrid vid de olika punktmärkena m.m. uppskattas också. Inrapporterat
resultat från alla deltgare sammanställs i ett referat som skicas till alla skeppare per epost.
/ Tore Ericsson, Tore.Ericsson@fysik.uu.se, 0702952544. Oslogatan 38, 75264 Uppsala
Info även Tollerf Stub, tollef.stub@gmail.com, 0707591971

