Kadettävling
19.-20.5.2018
Marjaniemen purjehtijat
Helsingfors, Finland

INBJUDAN
Noteringen ‘[DP]’ i en regel i TI anger att straffet för ett brott mot den regeln
kan, enligt protestkomitténs beslut vara lindrigare än diskvalifisering.
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1.1

REGLER

1.4

Vid tävlingen tillämpas “reglerna” så som de definieras i
Kappseglingsreglerna.
Inga nationella föreskrifter gäller.
Dessutom tillämpas Optimistjolleklassens klassreglerna.
Kappseglingsregel 33(a) ändras enligt följande: “Om riktningen på
banbenet ändras, ska flagga C visas med upprepade ljudsignaler”.
Kappseglingsregel 33(b) ändras enligt följande: “Om längden på banbenet
ändras, ska flagga C visas med upprepade ljudsignaler”.
Kappseglingsregel 61.1(a) tilläggas enligt följande: “Båten skall
informera kappseglingskomitté av sitt avsikt att protestera och svarandena
genast efter att den går i mål”. Ändringarna beskrivs i sin helhet i
seglingsföreskrifterna. Seglingsföreskrifterna kan också ändra andra
regler.
När texter på olika språk är motstridiga gäller den finska texten.
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REKLAM

1.2
1.3.
1.4

Det kan krävas att båtar bär av arrangören vald och tillhandahållen
reklam. Om denna regel bryts, gäller World Sailing Regulation 20.9.2
[DP]
3
3.1

BEHÖRIGHET OCH ANMÄLAN
Tävlingen är öppen för alla Optimistjolleklassens båtar.

3.2

3.3
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Behöriga båtar kan anmäla sig genom att fylla i anmälninksblankett i
address http://www.marjaniemen-purjehtijat.fi/kisat.html och betala
fordrad avgift till Marjaniemen Purjehtijats konto FI6921661800060539
genom att använda referens 2008 senast den 14.5.2018. Vid anmälan ger
deltagaren automatiskt sitt samtycke att använda allt photo- och
videomaterial av evenemanget för tävlingens arrangörens marknadsföring
utan ersättning.
Efter anmälningar kan godkännas på följande villkor: höjt deltagaravgift
70 €, skall betalas senast i slutet av registrering.

AVGIFTER
Följande avgifter fordras:
Klass
Optimistjolle
Optimistjolle efter anmälning
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

Avgift
60 €
70 €

PROGRAMMET
Registrering:
Dag och datum: lördag den 19.5.
Från kl. 9.00
till kl. 10.30
Kontroll av utrusting och tävlingsmätning:
Dag och datum: lördag den 19.5.
Från kl. 10.00
till kl. 11.00
Tävlingsdagar:
Datum
Optimistjolle
19.5.
segling
20.5.
segling
Antalet kappseglingar:
Klass
Seglingar
Seglingar per dag
Optimistjolle
8
4
Den planerade tiden för varningssignalen för den första kappseglingen
är 11.55 på lördagen och 10.55 på söndagen.
På den sista tävlingsdagen enligt tidtabellen kommer ingen varningssignal
att ges efter 14.55.
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MÄTNINGAR
Varje båt skall förevisa ett gällande mätbrev. Dessutom kan man
att
granska eller mäta följande utrustning: handfot så som definierad i
Optimistjolleklassregel 3.5.3.8 och personal flytutrustning med sin rätta
utrustning (visselpipa) så som definierad i Optimistjolleklassregel 4.2(a).
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SEGLINGSFÖRESKRIFTER
Seglingsföreskrifterna kan avhämtas efter kl. 9.00 den 19.5.2018 på
tävlingskansliet och kl. 20.00 den 18.5.2018 på Marjaniemen Purjehtijats
hemsida.
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8.1
8.2

TÄVLINGSPLATSEN
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BANORNA

Bilaga 1 anger platsen för tävlingens hamnområde.
Bilaga 2 anger tävlingsområdet.

Figurerna i bilaga 3 anger banorna samt ungefärliga vinklar mellan
banbenen, ordningsföljden i vilken märkena skall passeras och på vilken
sida varje märke skall lämnas.
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STRAFF
KSR 44.1 ändras så, att tvåsvängsstraffet ersätts med ett ensvängsstraff.
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POÄNGBERÄKNING
11.1 1 kappsegling måste slutföras för att serien skall anses genomförd.
11.2 (a) När färre än 5 kappseglingar har slutförts är en båts slutpoäng summan
av poängen i alla kappseglingar.
(b) När 5 till 8 kappseglingar har slutförts är en båts slutpoäng summan
av poängen i alla kappseglingar med den sämsta borträknad.
12

RADIOFÖRBINDELSER
Utom vid nödfall får en båt som kappseglar varken sända ljud- eller
datameddelanden eller motta sådan ljud eller datakommunikation som
inte är tillgänglig för alla båtar. [DP]
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PRISER
Priser utdelas enligt följande: priser i kadettseriens åldersgrupper
definierad av Finlands Optimistjolleförbundet.
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ANSVAR
De tävlande deltar i kappseglingen helt på egen risk. Se KSR 4, Beslut att
kappsegla. Den arrangerande myndigheten påtar sig inget ansvar för
materiella eller personskador eller dödsfall som ägt rum i samband med
eller före, under eller efter kappseglingen.
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FÖRSÄKRING
Varje deltagande båt skall vara försäkrad med en i kraft varande
ansvarsförsäkring med en minimitäckning om 250 000 € per kappsegling
eller motsvarande.
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TILLÄGGSINFORMATION
Tilläggsinformation fås från: jaakko.haataja@gmail.com.

