First 31.7 Two Star Challenge 8.9.2018
KILPAILUKUTSU
1 SÄÄNNÖT
1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä.
1.2 Kielten ristiriitatapauksessa englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

2 MAINONTA
Mainontaa ei ole erikseen rajoitettu.

3 KILPAILUKELPOISUUS JA ILMOITTAUTUMINEN
3.1 Kilpailu on avoin kaikille First 31.7 -veneille.
3.2 Aluksen päällikön lisäksi veneessä saa olla yksi (1) miehistön jäsen
3.2 Kelpoisuusehdot täyttävien veneiden tulee ilmoittautua kilpailupäällikölle sähköpostitse
osoitteeseen markku.o.penttinen@gmail.com. Ilmoittautumisessa tulee ilmoittaa
purjenumero, kipparin nimi ja seura.
3.2 Mikäli ilmoittaudut viimeistään 3.9.2018 ilmoittautumismaksu on 10 € tämän jälkeen
ilmoittautumismaksu on 20 €
3.3. Kilpailu järjestetään, mikäli vähintään kuusi (6) venettä on ilmoittautunut kilpailuun.

4 LUOKITUS
ISAF:n kilpailijaluokitus (ISAF Sailor Classification Code) ei päde.

5 MAKSUT
Luokka

Maksu (3.9.2018 asti)

Maksu (3.9.2018 jälkeen)

First 31.7

10 EUR

20 EUR

Saaja:
Tilinumero:
Laskun pvm:
Summa:
Viesti:

Suomen First 31.7 –purjehtijat ry
FI25 1309 3500 0513 13
HETI
Ilmoittautumispäivän mukaan
Two Star Challenge, Purjenumero, Kipparin nimi

6 AIKATAULU
6.1 Saapumisilmoittautuminen HSK:n kilpailukanslian edessä
Lauantaina 8.9.2018 alkaen 07:00 päättyen 07:45.

6.2 Kipparikokous
Lauantaina 8.9.2018 klo 08.00 HSK:n kilpailukanslian edessä.

6.3 Kilpailupäivä:
Kilpailu järjestetään 8.9.2018.

6.4 Purjehdusten luku:
Kilpailupäivänä pyritään ajamaan yksi lähtö.

6.5 Kilpailupäivän varoitusviesti
Varoitusviesti annetaan aikaisintaan 08:45

7 PURJEHDUSOHJEET
Purjehdusohjeet ovat saatavissa 31.08.2018 alkaen Suomen First 31.7 –purjehtijat ry:n
verkkosivuilta, www.first317.fi

8 KILPAILUPAIKKA
8.1 Kilpailusatamana toimii Helsingfors Segelklubb ry:n (HSK) satama Lauttasaaressa.
8.2 Kilpailun ratavaihtoehdot ilmoitetaan purjehdusohjeissa.
8.3 Kilpailupäällikkö ilmoittaa valitun radan kipparikokouksessa.

9 RANGAISTUSJÄRJESTELMÄ
Kilpailussa käytetään Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä

10 VENEIDEN SÄILYTYS
HSK:n ulkopuolisille veneille pyritään järjestämään säilytysmahdollisuus pe 7.9.-8.9 väliseksi
ajaksi. Veneet on pidettävä määrätyillä paikoillaan satamassa.

11 PISTELASKU
11.1 Kilpailussa purjehditaan yksi lähtö, jolloin pisteenlaskussa käytetään
maaliintulojärjestystä.
11.2 Mikäli venekunta ei täytä 12.1 määrättyjä toimenpiteitä, tämä huomioidaan
pisteenlaskussa.

12 RADIOYHTEYDET
12.1 Tarpeen vaatiessa ’on course side’ (OCS) ilmoitus annetaan lähdön yhteydessä VHF
kanavalla 72. Mikäli kilpailuun osallistuva vene, ei venettään koskevasta ilmoituksesta
huolimatta, käy palaamassa lähtölinjan toiselle puolelle, kyseinen venekunta menettää
lopputuloksissa kaksi (2) sijalukua.
12.2 Vene ei saa kilpaillessaan lähettää radiosanomia eikä vastaanottaa sellaisia
radiosanomia, jotka eivät ole kaikkien veneiden saatavissa. Tämä rajoitus koskee myös
matkapuhelimia.

13 PALKINNOT
Palkintoja jaetaan seuraavasti: kolme parasta venekuntaa palkitaan.

14 VASTUUVAPAUTUS
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso Purjehduksen
kilpailusääntöjen sääntö 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.

15 VAKUUTUS
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka
vakuutusmäärä on vähintään 500.000€ kilpailua kohti tai sitä vastaava summa.

16 LISÄTIETOJA
Kilpailupäällikön tavoittaa sähköpostitse osoitteesta: markku.o.penttinen@gmail.com

