24-timmarsregatta våren 2021 i Mälaren
En 24-timmarssegling går ut på att inom en bestämd tidsrymd segla så långt som möjligt och återkomma till
startpunkten. Man väljer fritt en kombination av ett stort antal i förväg uppmätta distanser.
Regler

SXK riksregler och dessa föreskrifter

I anmälan väljer du seglingsperiod och en startplats som också är ditt mål. Eventuellt byte av startplats
noteras i loggboken, behöver inte anmälas.
Startplatser
Punktnr
1001
1021
1042
1073

Punktnamn
Stadshuset
Rastaholm
Sanda
Sundbyholm

Punktnr
1005
1024
1045
1074

Punktnamn
Hässelby
Högholmen
Tallholmen
Mälarbaden

Punktnr
1008
1033
1061
1076

Punktnamn
Stenhamra
Hermansskären
Västerås
Kvicksund

Punktnr
1012
1037
1065
1081

Punktnamn
Kallhäll
Knuten
Aggarön
Torpagrund

Seglingsperioder och starttider
Seglingslängd
12 timmar
24 timmar
48 timmar

Startdag
lördag 5 juni
lördag 5 juni
fredag 4 juni

Starttid
07:00
12:00
12:00 – 20:00

Du kan anmäla dig ända fram till respektive
seglings start. Sent anmälda deltagare kommer
inte med säkerhet med i den publicerade startlistan.
För att din deltagaranmälan skall vara komplett
krävs att startavgiften är inbetald till
bankgirokonto 223-4649. Avgiften är 85 kronor
(60 kr om du är medlem i SXK). Avgiften omfattar
båt, skeppare och gastar.
Anmälda gastar som skepparen intygar deltar på
ett kvalificerat sätt får tillgodoräkna sig båtens
distans i maratonlistan. Distansen meriterar till
plaketter och 24-timmarsintyg.
Du som seglar 12 timmar kan vara ensam ombord.
Samtliga aktuella dokument publiceras på:
https://24-timmars.nu/seglingar/vårregattan-2021i-malaren/. Dokumenten kan komma att uppdateras
fram till start.
Ändrade startdata anmäls på webbplatsen
segla.24-timmars.nu.
Byte av skeppare anmäls innan aktuell startperiod
påbörjas.
Byte till kortare seglingsperiod anmäls före
första starttid för anmäld period.
Byte till längre seglingsperiod anmäls före start.
Meddela även om du inte kommer till start eller
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om du inte fullföljer seglingen.
24-timmars appen är ett verktyg som låter dig
planera din segling, föra loggbok och rapportera
resultatet av seglingen till 24-timmarskommittén.
Du kan även se när övriga seglare, som använder
24-timmars appen, har gjort sina rundningar och
slutligen gått i mål samt vilken distans de
tillryggalagt.
24-timmars appen kan laddas ner från
Google Play
(https://play.google.com/store/apps/details?
id=org.homenet.mbj.tjugofyratimmars)
eller Apple App Store
(https://itunes.apple.com/se/app/24-timmars/id127
3150842?mt=8) på vanligt sätt. Uppdaterad version
2020.
Du kan föra, signera och skicka in loggbok
antingen digitalt eller på papper på något av
följande sätt:
1) Vi rekommenderar och föredrar att du löpande
rapporterar in via 24-timmarsappen.
2) Om du inte gör det så kan du istället rapportera
in i efterhand från dator på den sida i anmälningssystemet som handlar om din anmälan, båt och
besättning. Länken finns i mejlet som du fick som
bekräftelse på anmälan. Du kan också klicka på
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båt/besättning i startlistan.
3) Du kan skicka pappersloggbok per post till

Arne Ljungdahl, Gesällgatan 17, 736 32
Kungsör.
Inrapporterade resultat publiceras löpande i
anmälningssystemet och appen, utan granskning.
En första granskad resultatlista publiceras 10 juni.
Slutgiltiga resultat kommer att publiceras senare.
Riksreglerna (uppdaterade 2018) är "bruksanvisningen", studera dem noga! Avbrott i
seglingen tillåts endast i några få angivna fall.
Observera reglerna för rundning! Distansavdrag
för felaktig rundning är normalt 10 M multiplicerat
med SXK-talet. Detaljer om rundningspunkter och
sträckor finns i Punkt- och Distanstabellen, utgåva
2021V.
Under segling får strålkastare inte riktas mot
annan deltagande båt i annat fall än då det gäller att
identifiera deltagare som seglar utan lanternor eller
begår annat regelbrott.
Batteriladdning med motor i friläge är tillåten och
ska noteras i loggbok.
För att protester ska behandlas krävs att
tillräckligt underlag, t.ex. inblandade båtar,
tillämplig regel, ungefärlig kurs före och efter
händelsen. Skicka helst med en skiss av händelsen.

Bropassage
Bro får passeras med motorgång. Omedelbart före
och efter bron finns rundningspunkter. Distansen
mellan dessa punkter är satt till 0 M. Den tid det tar
att gå från punkten före till punkten efter bron ökar
seglingsperiodens längd i motsvarande mån.
Tidpunkten för rundning av dessa punkter måste,
som alla rundningar, införas i loggboken. Liksom
tidpunkt för när motorgång påbörjas och avslutas.
Exempel: En 24-timmarsseglare startar vid 1001
Stadshuset lördag kl 12:00. Kl 14:04 anländer hen
till 1004 Nockebybron. Efter att ha väntat på
broöppning och gått för motor kommer hen kl
14:34 fram till punkt 1010 Nockeby NV där
seglingen återupptas. På söndag förmiddag
återvänder seglaren samma väg och kommer kl
9:24 till Nockeby NV. Efter ännu en väntan på
broöppning och en stunds motorgång passeras
1004 Nockeby kl 9:54. Den sammanlagda tiden för
att gå sträckan 1004-1010 fram och åter är således
60 minuter. Seglingsperioden skall därmed ökas
från 24 till 25 timmar och den ideala
målgångstidpunkten blir kl 13:00 på söndagen.
Minsta seglade tid för en godkänd segling är 21
timmar, vilket i och med bropassagerna ökas till
22 timmar. Målgång kan alltså ske tidigast kl 10
på söndag förmiddag.
Varningar
pkt 1023 bränning nord och ost om Norrskär
pkt 1034 bränning väst om Våmben

Kom ihåg:
12-timmars ensamseglingen i Stockholmskretsen lördagen före midsommar
Höstregattorna i Mälaren och Svealandskusten första helgen i september.
Trevlig seglats önskar 24-timmarskommittéerna
Väster Mälaren och Stockholm!
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