Nya Singösexan: Uppsala-Roslagskretsens (URKs) 6-timmarssegling
– så här går det till!
Kryssarklubben (SXK) har som ett av sina mål att främja den lite längre färden, 12-, 24timmars är kända exempel som arrangerats sedan 40-talet. Syftet är att testa både båt och
besättning, navigation, planering, utrustning. På Singöfjärden anordnar vi Nya Singösexan i
samma anda. Det är ett evenemang som är öppet för alla och gratis. Normalt går vårens
evenemang på en lördag i juni före midsommar, höstens på en lördag i augusti efter
semesterperiodens slut.
Det finns 27 punktmärken (a – å) på Singöfjärden och 56 banben som förbinder vissa
punkter. Du startar exakt klockan 11 vid valfri punkt och seglar olika banben så långt du
hinner på 6 timmar. Varje banben får seglas högst 2 ggr oavsett riktning. Du för bok
(loggblad) över de punktmärken du passerar och gärna passertider. Senast klockan 17 skall
du vara tillbaka vid samma punkt som du startade vid. Sen målgång ger ett avdrag på den
seglade distansen.
Din seglade distans räknas ut med SRS-korrektion (se https://matbrev.svensksegling.se). Om
du vill använda SRS-talet med eller utan undanvindssegel kan du bestämma på banan. Du
skickar in resultatet till ansvarig funktionär som sammanställer en resultatlista som inom ett
par dagar skickas till alla deltagare per e-post.
För att delta behöver du:
• Kartan här bredvid + aktuellt sjökort
• Loggblad där du för bok över passerade
punktmärken och helst även passertider
• Ett orange band som du fäster i
akterstaget för att visa övriga deltagare
att du deltar i Nya Singösexan.
• Punktbeskrivning (vid behov). Finns även
som GPX-fil för din navigator.
Starthandlingar finns som regel i de lokala
segelsällskapens och båtklubbarnas lokaler.
Materialet kan också laddas ned på URKs
hemsida via SXK.se

Eftersom alla deltagare seglar på samma bana under samma tid kan resultaten jämföras. Till
skillnad mot en vanlig bankappsegling är det inte bara båtfart som räknas. Här måste man
planera noga så att man utnyttjar tiden (6 timmar) maximalt och inte kommer för tidigt eller
för sent till start-/målpunkten.
Välkommen att delta!
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