KUTSU
Opti- ja Zoomstart 3. kesäkuuta 2018
Marjaniemen purjehtijat ry (MP) järjestää aloittelevien optimistipurjehtijoiden haastajasarjaan kuuluvat
avoimet Optimistijollaluokan kilpailut sekä aloittelevien Zoom8-luokan purjehtijoiden kilpailut Marjaniemessä
3.6.2018 klo 10 alkaen. Kilpailusataman osoite on Marjaniemenranta 1, 00930 Helsinki.
Kilpailu on ensisijaisesti tarkoitettu kilpailijoina kokemattomille, mutta mukaan mahtuu myös konkareita tietä
ja mallia näyttämään.
Rata sijaitsee lähellä rantaa ja suhteellisen suojaisella alueella MP:n sataman läheisyydessä ja rata-alueelle
on rannasta hyvä näkyvyys. Kilpailusatamassa on kahvio, josta voi käteisellä ostaa kahvia, mehua,
pikkusuolaista, pullaa ym. pientä välipalaa.
Purjehtijoille tarjotaan lounas, joka sisältyy osallistumismaksuun. Muut perheenjäsenet voivat tilata lounaan
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä lisäämällä lomakkeen ”lisätiedot” kohtaan tilausmäärän (esim. 1x
lisälounas). Lisälounaan hinta on 9€.
Lisätiedot:
http://www.marjaniemen-purjehtijat.fi/kilpailut.html

Kilpailuvastaava: esa.haataja@gmail.com
1. Säännöt
Kilpailussa noudatetaan purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä ja luokkasääntöjä.
Optimistijollaluokan kilpailussa noudatetaan lisäksi SPV:n haastajasarjan ohjeisiin liittyviä poikkeuksia.
2. Osallistumisoikeus
Kilpailu on avoin kaikille Optimisti- ja Zoom8-luokan veneille. Kilpailuun osallistuvan purjehtijan on
kuuluttava SPV:n hyväksymään pursiseuraan. Optimistijollaluokan kilpailija saa täyttää kilpailuvuonna
enintään 15 vuotta.
3. Ilmoittautuminen ja maksaminen
Ilmoittautuminen tulee tehdä http://www.marjaniemen-purjehtijat.fi/kilpailut.html -sivulla olevan
lomakkeen avulla. Osallistumismaksu 35 € maksetaan viimeistään 30.5.2018 Marjaniemen
Purjehtijoiden tilille FI6921661800060539 käyttämällä viitenumeroa 2008.
Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan 3.6.2018 klo 11:00 asti, mutta 30.5 jälkeen ilmoittautuneille
purjehtijoille ei voida luvata lounasta. Kilpailutoimistossa maksun voi suorittaa myös käteisellä.
4. Kilpailuohjelma
10.00 - 11.00

Saapumisilmoittautuminen (kilpailutoimisto)

11.00 - 11:30

Kipparikokous

12.00 – 15:30

Kilpailua (4 kilpailua joiden välissä on lounastauko)

n. 16.00 palkintojen jako heti tulosten selvittyä
5. Kilpailualue
MP:n sataman ulkopuolella Vartiokylänlahdella

6. Vaihtoehtoinen rangaistus
Optimistijollaluokan kilpailussa noudatetaan SPV:n haastajasarjan sääntöjen menettelyä. Virheen
tehnyt vene voi tekemällä 360 asteen käännöksen vapautua mahdollisesta pisterangaistuksesta.
Zoom8-luokan kilpailussa kahden käännöksen rangaistus korvataan yhden käännöksen
rangaistuksella.
7. Pistelasku
(a) Kun vähemmän kuin 4 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista
purjehduksista saamien pistemäärien summa.
(b) Kun 4 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehduksista
saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen huonoin pistemäärä.
8. Purjehdusohjeet
Purjehdusohjeet jaetaan kilpailijalle kilpailutoimistosta saapumisilmoittautumisen yhteydessä.
9. Muut asiat
Muista asioista ilmoitetaan ilmoitustaululla osoitteessa
www.marjaniemen-purjehtijat.fi/ilmoitustaulu.html

Tervetuloa Opti- ja Zoomstarttiin!
Marjaniemen Purjehtijat
Junioritoimikunta

