SUOMALAINEN PURSISEURA

KILPAILUKUTSU
Kansanveneiden SM-kilpailut 16. – 19.8.2012, Helsinki

JÄRJESTÄJÄ JA TUKISATAMA
Suomalainen Pursiseura ry (SPS) yhteistyössä Suomen Kansanveneliiton kanssa.
Tukisatamana toimii Sirpalesaari Merisatamanrannan edustalla.
KILPAILUN SÄÄNNÖT
Kilpailuissa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä.
KILPAILUKELPOISUUS
Kilpailu on avoin kaikille Kansanvene-luokan veneille. Veneellä on oltava voimassaoleva
mittaustodistus ja veneen on oltava luokkasääntöjen määräämässä kunnossa ja siinä on oltava
luokkasääntöjen edellyttämä varustus. Perämiehen pitää olla kuluvan vuoden jäsenmaksun suorittanut
luokkaliiton jäsen sekä Suomen Purjehdus ja Veneilyn (SPV) jäsenseuran jäsen tai vastaavan
ulkomaisen yhdistyksen jäsen.
ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSU
Kilpailukelpoiset veneet voivat ilmoittautua kilpailuun internet-sivulta
http://www.suomalainenpursiseura.fi/5 löytyvällä nettilomakkeella ja maksamalla
ilmoittautumismaksun.
Ilmoittautuminen ja ilmoittautumismaksu 110 € tulee suorittaa 7.8.2012 mennessä.
Maksu tilille (Nordea): FI54 1018 3000 0760 28
Viestikenttään tulee kirjoittaa kilpailun, kipparin ja veneen nimet.
Jälki-ilmoittaumiset hyväksytään järjestäjän harkinnan mukaan. Takarajana on 14.8.2012 ja jälkiilmoittautumismaksu on 140 €. Jälki-ilmoittauduttaessa tulee myös kirjoittaa viestikenttään edellä
mainitut tiedot.
KILPAILUN AIKATAULU
Torstai 16.8. klo 14.00-20.00
• ilmoittautuminen kilpailutoimistossa sekä mittakirjojen ja vakuutustodistusten tarkistus
• varusteiden tarkistuksia pistokokein
• purjeiden mittausleimojen tarkistus
• klo 18:00 veneiden tulee olla vesillä tukisatamassa
Perjantai 17.8.
• klo 10.55 päivän 1. purjehduksen varoitusviesti
Lauantai 18.8.
• klo 10.55 päivän 1. purjehduksen varoitusviesti
Sunnuntai 19.8.
• klo 10.55 päivän 1. purjehduksen varoitusviesti
• sunnuntaina varoitusviestiä ei anneta klo 15.00 jälkeen
TARKISTUKSET
Veneitä voidaan kutsua punnitukseen ja tarkastukseen kilpailun kaikkina päivinä.
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PURJEIDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
Kilpailulautakunta voi myöntää veneelle luvan käyttää purjeita, joissa on muita kuin omia
purjenumeroita, ei kuitenkaan muun kilpailuihin osallistuvan veneen numeroita. Tästä on tehtävä
anomus kilpailulautakunnalle ilmoittautumisen yhteydessä. Spinaakkerin käyttö on sallittu.
PURJEHDUSOHJEET
Purjehdusohjeet ovat saatavissa kilpailutoimistolta Sirpalesaaressa
kilpailupäivinä toimiston aukioloaikoina sekä internet-osoitteesta www.suomalainenpursiseura.fi
viimeistään 15.8. klo 19.00 alkaen.
RATA-ALUE
Rata-alue D, Melkki. Vararatana toimii Sirpalesaaren edustalla oleva rata-alue C.
PISTELASKU
Kilpailussa käytetään purjehdussääntöjen liitteen A mukaista sijalukujärjestelmää.
VASTUUVAPAUTUS
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 4 - Päätös kilpailla.
Kilpailun järjestäjä ei ota mitään korvausvelvollisuutta aineellisesta tai henkilövahingosta tai
kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, sen aikana tai sen jälkeen.
VAKUUTUS
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus, joka kattaa kolmansille
osapuolille aiheutuvien vahinkojen varalta.
KILPAILUPÄÄLLIKKÖ JA YHTEYSTIEDOT
Suomalainen Pursiseura ry
Joel Kanervo, 040-8212080, kilpailut@suomalainenpursiseura.fi
Muuta hyödyllistä tietoa:
VENEIDEN VESILLELASKU JA TRAILERISÄILYTYS
Trailerilla tulevat veneet voidaan laskea vesille ja ottaa ylös Hernesaaressa Jouko Lindgrenin telakan
rannassa. Sinne voi myös jättää trailerit.
TERVETULOA !
Lauantaina 18.8.2012 purjehtijoiden yhteinen illanvietto Sirpalesaaressa. Erillismaksu.
Lisätietoja lähempänä ajankohtaa.

