TÄVLINGSINBJUDAN HAVSKAPPSEGLING ESPOO SUURSAARI RACE
8-10.6.2018

ARRANGÖRSFÖRENINGAR
Espoon Merenkävijät EMK
Espoon Pursiseura EPS
Esbo Segelförening ESF
Kivenlahden Venekerho KLV

1 REGLER
1.1 I tävlingen tillämpas Kappseglingsreglerna, ORC, LYS-, och IRC reglerna och bestämmelserna.
1.2 Kappseglingsreglernas del 2 ersätts med allmänna vejningsregler till havs (COLREG) mellan solens
ned- och uppgång.
1.3 Finskspråkiga teksten är gällande i fall av olika tolkning.

2 REKLAM
Båtar måste visa reklamer valda samt utdelade av tävlingsarrangören.

3 BEHÖRIGHET OCH ANMÄLAN
3.1 Deltagande båt skall vara besiktigad i klass 1 eller 2 vid en till SBF hörande segelförening eller
annan motsvarande nationell organisation.
3.2 Båtar som deltar i ORC, IRC, First 31.7 och LYS bör fylla för angivna krav för respektive klass.
3.3 Double Handed -klassen (DH) seglas 2-personers besättning och då krävs att båtlaget har
utfört en 2 x 80 Nm DH-seglats med samma besättning.
3.4 I andra klasser bör ha minst 3-personers besättning.
3.5 Anmälning sker på nätet www.suursaarirace.fi samt genom att samtidigt betala anmälningsavgiften.
Sista anmälningsdag är 31.5.2018.

4 KLASSER OCH HANDIKAPP
KLASS
Öppen
ORC
IRC
LYS
First 31.7
DH

KOMPENSATION
Ingen tidskorrigering
Ocean for PCS
Tid på tid
Tid-distans
Ingen tidskorrigering
Tid på distans

Enligt HKS
1-2 klasser enligt
2-4 klasser enligt

Om andra klasser kan överenskommas med klassförbund eller -nämnder. Arrangörerna förbehåller sig
rätt att ändra klassindelning.

5 BETALNING
5.1 Deltagaravgiften är 140 € då anmälning sker senast 6.5.2018. Efter detta är avgiften 170 €.
5.2Avgiften betalas vid anmälningen på adressen www.suursaarirace.fi
5.3 Om annullering av deltagande sker före 31.5.2018, returneras deltagaravgiften med ett avdrag € 20,00
euro som administrationsavgift. Ingen återbäring för annullering efter 31.5.2018.

6 TIDTABELL
•
•
•
•
•
•

7

31.5 Sista anmälningsdag www.suursaarirace.fi
7.6. Avhämtning av tävlingsföreskrifter klo 18:00 -20:00 på EMK, Mellstensvägen 12
8.6. Tävlingsbyrån öppnar klo 15:00 på EMK, Mellstensvägen 12
8.6 Mätningar och kontrolleringar klo 15:00-19:00 på EMK, Mellstensvägen 12
8.6 Skepparmöte klo 18:00 på EMK, Mellstensvägen 12
8.6 Första start klo 20:00 i Gäddvik utanför EMK

MÄTNINGAR, BESIKTNING SAMT ANNAN UTRUSTNING

7.1 Mätning
Varje båt skall uppvisa ett ikraftvarande mätbrev. För IRC-klasserna räcker ”ej-endorsed” – mätbrev.
LYS-båtar utan mätetal, eller båten avviker från FIN-LYS –tabellen, skall ha av SBF LYS-ombudsman
utfärdat LYS-intyg, som skall finns på Havskappseglarna rf:s lista över ikraftvarande LYS-intyg.
Mätbreven får vara daterade senast 31.5.2018
7.2 Besiktning
Vid avhämtning av orderbrev bör av Segling och Båtsport i Finland minst besiktningsklass 2 (eller
motsvarande nationellt) uppvisas. Besiktningskontroller görs på startdag på EMK klo 15-19. Båtar valda
för kontroll anges vid avhämtning av orderbrev. Vid målgång kan stickkontroller utföras.
7.3 Utrustning
Förutom besiktningsutrustning skall följande utrustning medföras:
- VHF-radio med antenn minst 2 meter över däck (toppen)
- VHF-SRC licens
- Säkerhetssele för varje besättningsmedlem
- Livlina på däck
- Reservlanternor (t.ex. vit, röd och grön ficklampa)
- Det rekommenderas att båten är utrustad med AIS (Automatic Identification System) klass B -sändare.
7.4 Sjökort
Följande Finska papperssjökort bör medföras: Översiktskort 951 och 952, Kustsjökort 14, 15, 16, 17 och 18
eller alternativt Sjökortserie A.

7.5 Räddningsflotte
Räddningsflotte ombord rekommenderas.

8 ORDERBREV
Orderbrevet kan avhämtas från tävlingsbyrån 7.6.2018 klo 18-20, samt 8.6.2018 från och med klo 15:00 på
EMK, Mellstensvägen 12

9 T Ä V L I N G S PL A T S
Tävlingens start- och målhamn är EMK i Esbo/Gäddvik, Mellstensvägen 12

10 BANORNA
10.1 Kort bana:
Start på Karlöfjärden söderom Gäddvik, Kalbådagrund, Kotka port (Kotka fyr), rundar Hogland
medsols och samma rutt tillbaka till målgång vid EMK i Gäddvik. Banlängd cirka 156 sjömil.

10.2Lång bana
Start på Karlöfjärden söderom Gäddvik, Helsingfors kasun, Kalbådagrund, Kotka port (Kotka fyr),
Hogland medsols och samma rutt tillbaka till målgång vid EMK i Gäddvik. Banlängd cirka 168
sjömil.
Banbeskrivningen specifieras i orderbrevet.

11 STRAFF
1.1 Båt, som vid givande av klassmeddelande befinner sig på bansidan av startlinjen (OCS), och inte har
korrigerat felet och seglar banan, straffas med 5% tidstillägg på seglad tid. Detta ändrar regel 28.1 samt
A4.2.
11.2 Om båt bryter mot del 4 eller 6 regel, kan båten straffas med 3-5% tidstillägg på seglad tid istället
för diskvalificering.

12 HAMNPLATS FÖR DELTAGANDE BÅTAR
Utomortsboende har möjlighet att förvara sin båt en vecka för och efter kappseglingen i EMK:s,
ESF:s, EPS eller KLV:s hamn.

13 PRISER
Priser utdelas enligt SPF:s formel. Prisutdelning: Tisdag 12.6.2018 klo 19.00. Platsen anges i
orderbrevet. Förutom dessa delas ut även vandringspriser. För närmare information, se
www.suursaarirace.fi

14 ANSVARSFRIHET
Deltagande i kappseglingen sker helt på eget ansvar. Se Regel 4, Beslut att tävla. Tävlingsarrangören
tar inget ansvar för ersättning av material- eller personskador eller dödsfall, som sker för, under eller
efter kappseglingen.

15 FÖRSÄKRING
Varje deltagande båt skall ha en ansvarsförsäkring som täcker egendomsskador för minst 250.000€
och personskador för minst 500.000€ per skadefall (eller motsvarande summor).

16 PASS OCH VISUM
16.1 Alla besättningsmedlemmar på deltagande båt skall medföra ett giltigt pass. Arrangörerna har
ansökt om tillstånd att runda Hogland utan krav på visum. Ifall detta inte godkänns seglas reservbana.
16.2 Vid avhämtning av orderbrev skall båten returnera ifylld besättningslista till tävlingsbyrån.

17 INFORMATION
Ari Peltomäki: 040 549 0441
E-post: suursaarirace@gmail.com
ari.peltomaki@welho.com

