KILPAILUKUTSU

AVOMERIKILPAILU ESPOO SUURSAARI RACE 8-10.6.2018

JÄRJESTÄVÄT SEURAT
Espoon Merenkävijät EMK
Espoon Pursiseura EPS
Esbo Segelförening ESF
Kivenlahden Venekerho KLV
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SÄÄNNÖT
1.1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä PKS määriteltyjä sääntöjä, sekä ORC,
IRC ja LYS -sääntöjä ja määräyksiä.
1.2. Purjehduksen kilpailusääntöjen osa 2 korvataan Yleissopimuksella Kansainvälisistä Säännöistä
Yhteentörmäyksien estämiseksi merellä (COLREGS) auringonlaskun ja -nousun välisenä
aikana.
1.3. Kielten ristiriitatapauksessa suomenkielinen teksti on ratkaiseva.
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MAINONTA
Veneitä vaaditaan näyttämään kilpailujärjestäjän valitsemia ja toimittamia mainoksia.
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KILPAILUKELPOISUUS JA ILMOITTAUTUMINEN
3.1 Kilpailuun osallistuvilla veneillä tulee olla luokan 1 tai 2 katsastustodistus SPV:n alaisen
pursiseuran tai muun vastaavan kansallisen organisaation myöntämänä.
3.2 ORC, IRC, First 31.7 ja LYS -veneiden tulee täyttää luokan kelpoisuusehdot.
3.3 Double Handed -luokka (DH) purjehditaan kahden hengen miehistöllä ja osallistuakseen
venekunnalla tulee olla suoritettuna 2 x 80 mpk DH-purjehdusta samalla miehistöllä.
3.4 Muissa veneluokissa veneessä on oltava vähintään kolmen hengen miehistö.
3.5 Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa www.suursaarirace.fi sekä maksamalla vaaditun
ilmoittautumismaksun. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.5.2018.
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TASOITUKSET

LUOKKA
Avoin
ORC
IRC
LYS
First 31.7
DH

TASOITUS
Ei tasoitusta
Ocean for PCS
Aikaa-ajalle
Aikaa-matkalle
Ei tasoitusta
LYS aikaa-matkalle

AMP luokkajaon mukaan
1-2 luokkaa venemäärästä riippuen
2-4 luokkaa venemäärästä riippuen

Mahdollisten muiden luokkien perustamisesta sovitaan erikseen luokkaliittojen tai
luokkatoimikuntien kanssa. Järjestäjät pidättävät itsellään oikeuden luokkajakojen muutoksiin.
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MAKSUT
5.1 Osallistumismaksu on 140 € kun ilmoittautuminen ja maksu on suoritettu viimeistään 6.5.2018.
Tämän jälkeen tapahtuvalle ilmoittautumiselle osallistumismaksu on 170 €.
5.2 Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä osoitteessa www.suursaarirace.fi
5.3 Osallistumisen peruutuksen tapahtuessa 31.5.2018 mennessä, palautetaan maksettu
osallistumismaksu, josta vähennetään 20,00 euroa toimistokuluina. Ilmoittautumismaksua ei
palauteta peruutuksista 31.5.2018 jälkeen.
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AIKATAULU
•
•
•
•
•
•
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31.5.
7.6.
8.6.
8.6.
8.6.
8.6.

Viimeinen ilmoittautumispäivä www.suursaarirace.fi
Ilmoittautuminen ja purjehdusohjeiden jako klo 18:00 -20:00 EMK, Mellstenintie 12
Kilpailutoimisto avoinna klo 15:00 alkaen EMK, Mellstenintie 12
Mittaukset ja tarkastukset klo 15:00 – 19:00 EMK, Mellstenintie 12
Kipparikokous klo 18:00 EMK, Mellstenintie 12
Ensimmäinen lähtö klo 20:00 Haukilahdesta EMK:n edustalta

MITTAUKSET, KATSASTUS JA MUU VARUSTUS

7.1 Mittaus
Kunkin veneen tulee esittää voimassa oleva mittalukutodistus. IRC –luokille riittää ”ei-endorsed” –
mittakirja. LYS-veneillä joilta puuttuu mittaluku tai mittaluku poikkeaa FIN-LYS –taulukosta, tulee olla
SPV:n LYS-asiamiehen myöntämä LYS-todistus, jonka on löydyttävä Avomeripurjehtijat ry:n sivuilta
voimassa olevien LYS-todistusten listasta. Kaikki mittakirjat tulee olla päivätty viimeistään 31.5.2018
7.2 Katsastus
Veneen tulee esittää purjehdusohjeiden noutamisen yhteydessä katsastusvakuutus, voimassa oleva
katsastustodistus vähintään Suomen Veneily- ja Purjehdusliiton luokkaan 2, tai vastaava muun kansallisen
järjestön myöntämä todistus. Turvakatsastuksia suoritetaan lähtöpäivänä EMK:lla klo 15-19 välisenä aikana.
Tarkastettavat veneet ilmoitetaan kilpailuohjeita noudettaessa. Maaliin tulleille veneille voidaan tehdä
pistotarkistuksia.
7.3 Varusteet
Katsastusvarusteiden lisäksi veneissä tulee olla seuraavat varusteet:
- VHF-radio, jonka antenni on asennettu vähintään 2 metriä kannen yläpuolelle
- VHF:n käytön oikeuttava radiotodistus
- Turvavaljaat jokaiselle miehistön jäsenelle
- Elämänlangat kannelle asennettuna
- Varakulkuvalot (esimerkiksi erilliset, toimivat punainen ja vihreä taskulamppu)
- Suositellaan että vene on varustettu AIS (Automatic Identification System) luokka B -lähettimellä.
7.4 Merikortit
Veneessä on oltava seuraavat suomalaiset merikortit: Yleiskartat 951 ja 952, Rannikkokartat 14, 15, 16, 17 ja
18 tai vaihtoehtoisesti Merikorttisarja A.
7.5 Pelastuslautta
Suositellaan että veneessä on pelastuslautta.
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PURJEHDUSOHJEET
Purjehdusohjeet ovat noudettavissa kilpailutoimistolta torstaina 7.6.2018 klo 18-20, sekä
perjantaina 8.6.2018 klo 15:00 alkaen, EMK Mellstenintie 12
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KILPAILUPAIKKA
Kilpailun lähtö- ja maalisatamana toimii EMK Haukilahdessa Espoossa, Mellstenintie 12

10 RADAT
10.1 Lyhyt rata:
Kilpailu alkaa Haukilahdesta, kiertää Kalbådagrundin ja Kotkan majakat, kiertää Suursaaren
myötäpäivään ja palaa samaa reittiä takaisin maaliin Haukilahteen. Radan pituus on noin 156 mpk.
10.2 Pitkä rata
Kilpailu alkaa Haukilahdesta, kiertää Helsingin, Kalbådagrundin ja Kotkan majakat, kiertää
Suursaaren myötäpäivään ja palaa samaa reittiä takaisin maaliin Haukilahteen. Radan pituus on
noin 168 mpk.
Ratakuvaukset tarkemmin purjehdusohjeissa.
11 RANGAISTUSJÄRJESTELMÄ
11.1 Venettä, joka oli lähtölinjan radan puolella lähtöviestinsä hetkellä (OCS), eikä korjannut virhettä,
mutta purjehti radan, rangaistaan lisäämällä 5% veneen purjehdittuun aikaan. Tämä muuttaa
sääntöjä 28.1 ja A4.2.
11.2 Mikäli vene rikkoo jotain osan 4 tai 6 sääntöä, voidaan sitä rangaista lisäämällä 3-5% purjehdittuun
aikaan hylkäämisen sijaan.

12 VENEIDEN SÄILYTYS
Ulkopaikkakuntalaisilla on mahdollisuus pitää veneensä viikko ennen ja jälkeen kilpailun joko
EMK:n, ESF:n, EPS:n tai KLV:n satamassa.

13 PALKINNOT
Palkinnot jaetaan SPV:n palkintokaavan mukaan. Palkintojenjako: Tiistaina 12.6.2018 klo 19.00.
Paikka ilmoitetaan kilpailuohjeissa. Kilpailussa jaetaan kiertopalkintoja (www.suursaarirace.fi ).

14 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.

15 VAKUUTUS
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä on
esinevahinkojen osalta vähintään 250.000€ ja henkilövahinkojen osalta vähintään 500.000€
vahinkotapahtumaa kohti, tai näitä vastaavat summat.

16 PASSIT JA VIISUMIT
16.1 Osallistuvan veneen kaikilla miehistönjäsenillä on oltava mukanaan voimassa oleva passi.
Järjestäjät ovat anoneet lupaa kiertää Suursaari ilman viisumivaatimuksia. Mikäli anomusta ei
hyväksytä purjehditaan vararata.
16.2 Purjehdusohjeiden noudon yhteydessä veneen tulee palauttaa miehistöluettelo täytettynä
kilpailutoimistoon.

17 LISÄTIEDOT
Ari Peltomäki: 040 549 0441
Sähköposti:
suursaarirace@gmail.com
ari.peltomaki@welho.com

