”Toki jollaluokissa ajettiin tosimielessäkin kilpaa,
mutta parhaat muistot on kuitenkin tapahtumista,
joissa pidettiin hauskaa purjehduksen ympärillä. Yksi
parhaista oli Karpin viesti. Siinä ajettiin lauantaina
fleet-lähdöllä, mutta sunnuntaina kisa jatkui
vaihtomiehistöllä. Mahdollisuuksia olisi kehittää
tällaista tapahtumaa vaikka kuinka.”
Tompe Johansson

KILPAILUKUTSU
Karpin Viesti ja Optistart 25.-26.8.2018
Marjaniemen Purjehtijat kutsuu kaikkia Optimistijollapurjehtijoita osallistumaan
Optimistijollalla vapaavalintaisin kolmihenkisin joukkuein Karpin Viestiin ja yksilöinä
Optistartiin. Kilpailu on ensisijaisesti tarkoitettu kilpailijoina kokemattomille, mutta mukaan
mahtuu myös konkareita tietä ja mallia näyttämään.
Lauantaina purjehditaan neljä viestilähtöä joukkueina (Karpin Viesti) ja sunnuntaina
yksilökilpailuina neljä fleet-lähtöä (Optistart). Viestiosuudesta joukkue saa sijan viestin
maalintulojärjestyksen mukaan. Fleet-lähdöissä yksilöiden tulokset lasketaan yhteen
joukkueen tulokseksi, mutta purjehtijat saavat myös oman henkilökohtaisen sijoituksen.
Optistart (fleet-lähdöt) on haastajasarjan osakilpailu, johon voi osallistua myös yksittäin
kuulumatta Karpin Viestin joukkueisiin. Optistartissa käytetään haastajasarjan ikäryhmiä.
Kilpailu järjestetään Marjaniemessä 25.-26.8.2018 klo 10 alkaen. Kilpailutoimisto sekä
kipparikokous ovat MP:n satamassa, katso osoitteesta www.marjaniemen-purjehtijat.fi.
1. Säännöt
Optimistijollaluokan kilpailussa noudatetaan purjehduksen kilpailusääntöjä haastajasarjan
ohjeisiin liittyvin poikkeuksin sekä Optimistijollaluokan luokkasääntöjä.
2. Osallistumisoikeus
Kilpailu on avoin kaikille Optimistijollaluokan veneille. Purjehtijoiden tulee olla SPV:n
hyväksymän seuran jäseniä. Optimistijollaluokassa purjehtijat voivat kuluvana vuonna
täyttää enintään 15 vuotta. Joukkue voi koostua eri seuroihin kuuluvista purjehtijoista.
3. Kilpailuohjelma
Lauantai 25.8.2018
10:00 Kilpailutoimisto avataan
11:00 Kipparikokous
12:00 Kaksi viestikilpailua

n. 14:00 Tauko
n. 14:45 Kaksi viestikilpailua
Sunnuntai 26.8.2018
10:00 Kilpailutoimisto avataan
11:00 Kipparikokous
12:00 Kaksi fleet-kilpailua
n. 14:00 Tauko
n. 14:45 Kaksi fleet-kilpailua
Palkintojenjako heti tulosten selvittyä, kaikki saavat palkinnon!
4. Ilmoittautuminen
Ennakkoilmoittautumismaksu Karpin viestiin ja Optistartiin on 45€.
Ennakkoilmoittautumismaksu pelkkään Optistartiin on 35€.
Ennakkoilmoittautuminen tehdään osoitteessa
http://www.marjaniemen-purjehtijat.fi/kilpailut.html
olevan lomakkeen avulla 22.8.2018 mennessä. Maksu tulee suorittaa Marjaniemen
Purjehtijoiden tilille FI6921661800060539 käyttäen viitenumeroa 2008.
Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan Karpin viestiin kilpailutoimistossa 25.8.2018 kello 11
asti ja Optistartiin 26.8.2018 klo 11 asti. Jälki-ilmoittautumismaksu tulee suorittaa käteisellä
kilpailutoimistoon.
Lisätiedot:
http://www.marjaniemen-purjehtijat.fi/kilpailut.html
Kilpailuvastaava: Jaakko Haataja
jaakko.haataja@gmail.com

5. 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..

TERVETULOA PITÄMÄÄN HAUSKAA!

