Sokeri pohjalla 2018
7.10.2018 kevytveneet ja purjelaudat, Techno 293 Luokkamestaruus
Kantvikin Purjehtija ry. (KVP)

KILPAILUKUTSU
1 SÄÄNNÖT 1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä
sääntöjä (2017-2020). Kunkin luokan Luokkasäännöt ovat voimassa.
3 KILPAILUKELPOISUUS JA ILMOITTAUTUMINEN 3.1 Kilpailu on avoin kaikille
kevytveneluokkien veneille ja purjelaudoille.
3.2 Ilmoittautuminen viimeistään to 5.10.2018 sähköpostitse kilpailut@kantvikinpurjehtijat.fi.
Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava purjehtijan nimi, veneluokka, purjenumero ja seura
sekä lisäksi optimistipurjehtijan syntymävuosi.
3.3 Veneluokalle järjestetään kilpailu, kun vähintään kolme venettä on ilmoittautunut
kilpailuun.
3.4 Jälki-ilmoittautuminen mahdollista.
4 LUOKITUS ISAF:n kilpailijaluokitus (ISAF Sailor Classification Code) pätee.
5 MAKSUT 5.1 Pakolliset maksut ovat seuraavat: Laudat 30 euroa Juniori 20 euroa /
venekunta Aikuiset 30 euroa / venekunta Jälki-ilmoittautumismaksu 29.9.2016 jälkeen
ilmoittautuneille on 2 x ilmoittautumismaksu.
Osallistumismaksu maksetaan ennen kilpailuja Kantvikin Purjehtijoiden tilille: Osuuspankki
FI31 5554 0940 0186 32 (555409-418632). Maksun yhteydessä mainittava purjehtijan nimi,
veneluokka, purjenumero ja seura sekä lisäksi optimistipurjehtijan syntymävuosi. Kuitti
maksusta on pyydettäessä esitettävä saapumisilmoittautumisen yhteydessä.
7 AIKATAULU 7.1 Saapumisilmoittautuminen: 7.2 Mittaukset ja tarkastukset: 7.4
Purjehdusten luku:
7.10. 2018 alkaen 09:00 päättyen 10:00 Purjehduksia päivässä enintään 4
Arvioitu ensimmäisen varoitusviestin ajankohta on klo 10:55 2. purjehduksen jälkeen ruokailu
maissa Mitään varoitusviestiä ei anneta klo 16:00 jälkeen
8 MITTAUKSET Milloin tahansa voidaan tarkastaa, onko jokin vene tai sen varuste
luokkasääntöjen mukainen.
9 PURJEHDUSOHJEET Purjehdusohjeet ovat saatavissa kilpailutoimistosta 7.10. 2018 klo
09:00 lähtien.

10 KILPAILUPAIKKA Kilpailupaikkana toimii KVP:n jollaranta Djupuddintie 65-81.
(http://kirkkonummi.karttatiimi.fi/link/3qHhy)
11 RADAT Purjehdittavat radat ilmoitetaan purjehdusohjeessa.
13 PISTELASKU 13.2 kaksi purjehdusta on suoritettava, jotta kilpailu olisi pätevä .
14 HUOLTOVENEET Huoltoveneiden ei tarvitse käyttää tunnisteita.
Huoltoveneet pyydetään mahdollisuuksien mukaan laskemaan KVP:n pienvenesatamasta
Hupisaaresta, jossa on siihen paremmin soveltuva luiska.
(http://kirkkonummi.karttatiimi.fi/link/3ru7T ).
18 RADIOYHTEYDET
Vene ei saa kilpaillessaan lähettää radiosanomia eikä vastaanottaa sellaisia radiosanomia,
jotka eivät ole kaikkien veneiden saatavissa. Tämä rajoitus koskee myös matkapuhelimia.
19 PALKINNOT
Palkintoja jaetaan seuraavasti: Jos osallistujia on 10 tai enemmän: viisi parasta palkitaan. Jos
osallistujia on 5-9: vähintään kolme parasta palkitaan. Jos osallistujia on 3-4: vähintään yksi
palkitaan.
20 VASTUUVAPAUTUS
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 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.
22 LISÄTIETOJA Yhteystiedot lisätietoja varten: www.kantvikinpurjehtijat.fi /
kilpailut@kantvikinpurjehtijat.fi

