KILPAILUKUTSU
Pohjoismaisten kansanveneiden
avoin Suomen mestaruuskilpailu
16.–19.8.2018
Suomalainen Pursiseura ry, Sirpalesaari

1. SÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä, Purjehduksen
Suomen mestaruuskilpailujen sääntöjä, Pohjoismaisen kansanveneluokan Suomen
mestaruuskilpailun sääntöjä ja Pohjoismaisen kansanveneluokan kansainvälisiä luokkasääntöjä.

2. MAINONTA
Veneitä voidaan vaatia näyttämään kilpailunjärjestäjän valitsemia ja toimittamia mainoksia.

3. KILPAILUKELPOISUUS JA ILMOITTAUTUMINEN
3.1. Kilpailu on avoin kaikille suomalaisille ja ulkomaisille Pohjoismaisen kansanveneluokan
veneille, jotka täyttävät luokan säännöt.
3.2. Perämiehen ja miehistön tulee olla Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseuran tai
vastaavan ulkomaisen seuran jäseniä. Perämiehen tulee olla Suomen Kansanveneliitto ry:n tai
vastaavan ulkomaisen järjestön jäsen, joka on suorittanut luokkaliiton jäsenmaksun kuluvalta
vuodelta.
3.3. Kelpoisuusehdot täyttävät veneet voivat ilmoittautua lähettämällä Suomalaisen Pursiseuran
kotisivuilta löytyvän ilmoittautumislomakkeen (www.suomalainenpursiseura.fi  lomakkeet 
kilpailuilmoittautuminen) ja maksamalla vaaditun maksun viimeistään 13.8.2018.

3.4. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 16.8.2018 klo 16.00 saakka. Jälki-ilmoittautuneilta
peritään 30 euroa varsinaista osallistumismaksua korkeampi maksu.

4. MAKSUT
Osallistumismaksu on 145 euroa. Maksu tulee suorittaa Suomalainen Pursiseura ry:n tilille FI54
1018 3000 0760 28 ilmoittautumisen yhteydessä.

5. AIKATAULU
5.1. Saapumisilmoittautuminen torstaina 16.8.2018 klo 15.00–20.00.
5.2. Varustetarkastus ja kilpailun mittaukset torstaina 16.8.2018 klo 15.00–20.00
5.3. Kilpailupäivät:
17.8.2018 Kilpailua
18.8.2018 Kilpailua
19.8.2018 Kilpailua
5.4. Kilpailussa on enintään 9 purjehdusta. Kunakin kilpailupäivänä purjehduksia on enintään
kolme.
5.5. Ensimmäisen purjehduksen varoitusviestin aikataulun mukainen aika on kunakin
kilpailupäivänä klo 10.55.
5.6. Sunnuntaina 19.8.2018 ei anneta varoitusviestiä klo 15 jälkeen.

6. MITTAUKSET
6.1. Kunkin veneen täytyy esittää voimassa oleva mittaustodistus.
6.2. Kaikki kilpailussa käytettävät purjeet ja luokkasääntöjen edellyttämä veneiden
vähimmäisvarustus kilpailtaessa tarkistetaan ennen ensimmäistä purjehdusta.
6.3. Veneiden, purjeiden ja varusteiden tarkistuksia voidaan suorittaa lisäksi pistokokein.

7. PURJEIDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
7.1. Spinaakkerin käyttö on sallittu.

7.2. Vene saa käyttää kilpailussa enintään kahta fokkaa, kahta isopurjetta, yhtä spinaakkeria ja,
edellisen rikkoutuessa, yhtä varaspinaakkeria.
7.3. Purjetta ei saa vaihtaa toiseen kesken purjehduksen paitsi spinaakkerin rikkouduttua, jolloin
varaspinaakkerin saa heti ottaa käyttöön.
7.4. Vene saa käyttää vieraita purjetunnuksia vain kilpailulautakunnan luvalla.

8. PURJEHDUSOHJEET
Purjehdusohjeet ovat saatavissa kilpailutoimistosta saapumisilmoittautumisen yhteydessä
16.8.2018 klo 15.00 alkaen.

9. KILPAILUPAIKKA
9.1. Kilpailusatama sijaitsee Suomalainen Pursiseura ry:n satamassa Sirpalesaaressa.
9.2. Kilpailun rata-alueena on Helsingin kilpailurata D Melkin eteläpuolella. Varalla Helsingin
kilpailurata C Sirpalesaaren eteläpuolella.

10. RADAT
Purjehdittava rata on luovi-myötätuuli -rata.

11. RANGAISTUSJÄRJESTELMÄ
Sääntöä PKS 44.1 muutetaan siten, että kahden käännöksen rangaistus korvataan yhden
käännöksen rangaistuksella.

12. PISTELASKU
12.1. Kilpailussa käytetään sijalukujärjestelmää.
12.2. Kolme purjehdusta on suoritettava, jotta kilpailu olisi pätevä.
12.3.

a) Kun vähemmän kuin 5 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on
sen kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa.
b) Kun 5 purjehdusta tai enemmän on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen
kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen
huonoin pistemäärä.

13. VENEIDEN SÄILYTYS
Veneet on pidettävä määrätyillä paikoilla satamassa ollessa. Veneiden säilytys kilpailusatamassa
on pakollista saapumisilmoittautumisesta lähtien palkintojen jakoon saakka.

14. MAIHINNOUSURAJOITUKSET
Veneitä ei saa nostaa maihin kilpailun aikana paitsi kilpailulautakunnan etukäteen antamalla
kirjallisella luvalla ja sen ehtojen mukaisesti.

15. SUKELLUSVARUSTEET JA MUOVIALTAAT
Veden alla hengittämiseen tarkoitettuja laitteita taikka muovialtaita tai vastaavia ei saa käyttää
veneiden ympärillä ensimmäisen purjehduksen valmiusviestin ja kilpailun päättymisen välisenä
aikana.

16. RADIOYHTEYDET
Hätätilannetta lukuun ottamatta vene ei saa kilpaillessaan lähettää radiosanomia eikä
vastaanottaa sellaisia radiosanomia, jotka eivät ole kaikkien veneiden saatavissa.

17. PALKINNOT
17.1. Kilpailussa jaetaan palkinnot SPV:n kaavan mukaisesti.
17.2. Lisäksi kolmelle parhaalle suomalaismiehistölle jaetaan SPV:n mestaruusmitalit.
17.3. Kilpailunjärjestäjä ja luokkaliitto voivat jakaa myös muita palkintoja.

18. VASTUUVAPAUTUS
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä PKS 4, Päätös kilpailla.
Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai
henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen,
sen aikana tai sen jälkeen.

19. VAKUUTUKSET
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä
on vähintään 300 000 euroa. Vakuutustodistus on esitettävä saapumisilmoittautumisen
yhteydessä.

20. LISÄTIETOJA
Kilpailupäällikkö Maria Oksa, 0405611335 tai kilpailut@suomalainenpursiseura.fi

