KILPAILUKUTSU – Optimistijollien karsintakilpailu 2/2017
Tapahtuma: Suomen Optimistijollaliiton karsintakilpailu 2/2017. Tapahtuma on suljettu kutsukilpailu, johon
voivat osallistua kaikki Suomen Optimistijollaliitolta kilpailukutsun saaneet purjehtijat. Kilpailu on myös osa
rankingsarjaa, jonka ensimmäisen osakilpailun pisteet lasketaan karsintatuloksen perusteella.
Järjestäjä: Brändö Seglare r.f. (BS), Granfeltsvägen 10, 00570 Helsingfors
Aika: 20-21.toukokuuta 2017
Kilpailukutsu on laadittu Purjehduksen kilpailusääntöjen liitteen K kappalenumeroinnin mukaisesti.
Puuttuvat kappaleet ja numerot on tarkoituksellisesti jätetty pois.
1 SÄÄNNÖT
1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä (PKS) määriteltyjä sääntöjä.
1.2 Mitkään kansallisen järjestön määräykset eivät ole voimassa.
1.3 Optimistijollaluokan luokkasäännöt ovat voimassa.
1.4 PKS Sääntöön 61.1(a) lisätään: Veneen on heti maaliin tultuaan ilmoitettava kilpailulautakunnalle
aikeestaan protestoida ja protestin kohteet.
1.5 Sääntö G3 on voimassa niiden veneiden osalta, joille kilpailulautakunta on erikseen myöntänyt luvan.
PKS Liite P on voimassa seuraavilla muutoksilla:
P2.1 Ensimmäinen rangaistus
Kun venettä rangaistaan ensimmäisen kerran säännön P1 nojalla, rangaistus on säännön
44.2 mukaisen kahden käännöksen rangaistus. Ellei se ota tätä rangaistusta, sen purjehdus hylätään ilman
tutkintaa.
P2.2 Toinen ja myöhemmät rangaistukset
Kun venettä rangaistaan toisen tai useamman kerran regatan aikana, rangaistus on luopua kilpailusta
viipymättä. Ellei se ota tätä rangaistusta, sen purjehdus hylätään ilman tutkintaa eikä sen pistemäärää saa
jättää pois.
P2.3 ei ole voimassa.
2 MAINONTA

2.2 Veneitä voidaan vaatia näyttämään kilpailun järjestäjän valitsemia ja toimittamia mainoksia. Jos tätä
sääntöä rikotaan, sovelletaan World Sailingin määräystä 20.9.2

3 KILPAILUKELPOISUUS, ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT
3.1 Kilpailu on Suomen Optimistijollaliiton suljettu kutsukilpailu. Kilpailuun voivat osallistua vain Suomen
Optimistijollaliitolta kilpailukutsun saaneet edustusjoukkuekelpoiset purjehtijat. Kilpailijoiden tulee olla
arvokisavuonna korkeintaan 15 vuotta täyttäviä suomalaisia purjehtijoita, jotka ovat maksaneet Suomen
Optimistijollaliiton kilpailulisenssin vuodelle 2017.
3.2 Kelpoisuusehdot täyttävät veneet voivat ilmoittautua täyttämällä BS:n internetsivuilla olevan
ilmoittautumislomakkeen sekä maksamalla ilmoittautumismaksun 15.5.2017 mennessä Brändö Seglare
r.f.:n tilille FI21 4055 5020 0330 28.
3.3 Jälki-ilmoittautuminen ja maksaminen on mahdollista tehdä kilpailutoimistossa sen ollessa avoinna
19.5. kello 18-20 tai 20.5.2017 klo 10.00 asti.
3.5 Kunkin ilmoittautumisen tulee sisältää seuraavat tiedot: Nimi – Purjenumero – Seura – Syntymävuosi.
3.6 Karsintatulos ja ranking-pisteet lasketaan kahden osakilpailun perusteella Suomen Optimistijollaliiton
jäsenille. Jäsenyys on tarvittaessa todistettava ilmoittautuessa esittämällä jäsenmaksukuitti.
5 ILMOITTAUTUMISMAKSU
5.1 Ilmoittautumismaksu on 60 euroa ja jälki-ilmoittautumismaksu on 90 euroa. Ilmoittautumismaksut
sisältävät ruokailun molempina kilpailupäivinä purjehdusten jälkeen. Kilpailujärjestäjä julkaisee BS:n
internetsivuilla alustavan osallistujaluettelon. Purjehtijan esitettävä maksutosite saapumisilmoittautumisen
yhteydessä.
7 AIKATAULU

Perjantai 19.5.2017
18:00–20:00 Saapumisilmoittautuminen ja mittaukset
Lauantai 20.5.2017
08:00–10:00 Saapumisilmoittautuminen ja mittaukset
10:00 Aloituskokous purjehtijoille
11:55 Ensimmäinen varoitusviesti, enintään 4 purjehdusta
Sunnuntai 21.5.2017
10:55 Ensimmäinen varoitusviesti, enintään 4 purjehdusta
16:00 Palkintojen jako
Kilpailussa pyritään purjehtimaan yhteensä 6 lähtöä. Jos kolme tai useampia purjehduksia on suoritettu,
mitään varoitusviestiä ei anneta sunnuntaina 21.5.2017 kello 15:00 jälkeen.
8 VARUSTEIDEN JA MITTOJEN TARKASTUKSET

8.1 Kunkin veneen täytyy esittää voimassa oleva mittaustodistus. Milloin tahansa voidaan tarkastaa, onko
vene tai sen varuste luokkasääntöjen ja purjehdusohjeiden mukainen. Kustakin veneestä kerätään ja
tarkistetaan Suomen Optimistijollaliiton varusteiden tarkastus- ja rekisteröintilomake (Liite 1).

8.2 Veneen pitää noudattaa PKS 78.1.
9 PURJEHDUSOHJEET
Purjehdusohje on saatavana saapumisilmoittautumisen yhteydessä pyydettäessä ja Brändö Seglare r.f.:n
internetsivuilta viimeistään 19.5.2017 kello 12:00 alkaen.
10 KILPAILUPAIKKA
10.1 Kilpailusatama on Sälen – Granfeltintie 11, 00570 Helsinki (Liite 2)
10.2 Kilpailualue sijaitsee Kruunuvuoren Selällä, Helsingissä (Liite 2)
10.3 Matka kilpailusatamasta kilpailualueelle on noin 1 mpk.
11 RADAT
Rata on IODA-rata, trapetsoidirata inner- / outerloopilla tai myötä-vastatuulirata levittäjällä.
14 HUOLTOVENEET
Jokaisen huoltoveneen tulee ilmoittautua kilpailutoimistossa ja vene velvoitetaan toimimaan turvaveneenä
kilpailun turvallisuuspäällikön ohjeiden mukaisesti. Rekisteröinnin yhteydessä ohjeistetaan huoltoveneiden
vesillelaskupaikat.
19 PALKINNOT
Palkinnot jaetaan erikseen vähintään kilpailun overall kuudelle parhaalle ja nuorten ryhmän (12 vuotta tai
vähemmän kilpailuvuonna täyttävät) kuudelle parhaalle sekä kuudelle parhaalle tytölle.
20 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.
21 VAKUUTUS
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus vähintään 150 000 € summalle.

22 LISÄTIETOJA
Brändö Seglare r.f., Granfeltsvägen 11, 00570 Helsingfors, http://www.brandoseglare.fi
Kilpailupäällikkö Kimmo Lång
p. 0400 829310
sähköposti: lang.kimmo(at)gmail.com
23 MUUTOKSET

Kaikki muutokset tähän kilpailukutsuun julkaistaan 19.5 2017 mennessä Brändö Seglare r.f:n www-sivuilla.

Liite 1
Mittaukset ja välinetarkastukset
Kilpailevien veneiden tulee täyttää varusteiden rekisteröinti- ja tarkastuslomake:
http://media.wix.com/ugd/ede10a_9a2a22d2c6c77057b4f7f6f310f85ef6.pdf
Liite 2
Kilpailualueen kartta
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