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KILPAILUKUTSU
Merkintä [HVR] kilpailukutsun säännössä tarkoittaa, että rangaistus kyseisen
säännön rikkomisesta voi olla hylkäystä lievempi, jos protestilautakunta niin
päättää.
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SÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä
sääntöjä.
Mitkään kansalliset määräykset eivät ole voimassa.
Zoom⁸-luokan luokkasäännöt ovat voimassa.
Kilpailusääntöä 33(a) muutetaan seuraavasti: “Jos osuuden suuntaa
muutetaan, viestiksi näytetään lippua C toistuvin äänimerkein”.
Kilpailusääntöä 33(b) muutetaan seuraavasti: “Jos osuuden pituutta
muutetaan, viestiksi näytetään lippua C toistuvin äänimerkein”.
Muutokset julkaistaan yksityiskohtaisesti purjehdusohjeissa.
Purjehdusohjeet voivat muuttaa muitakin kilpailusääntöjä.

MAINONTA
Veneitä voidaan vaatia näyttämään kilpailunjärjestäjän valitsemia ja
toimittamia mainoksia. Jos tätä sääntöä rikotaan, sovelletaan World
Sailingin määräystä 20.9.2. [HVR]
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KILPAILUKELPOISUUS JA ILMOITTAUTUMINEN
Kilpailu on avoin kaikille Zoom⁸-luokan veneille.
Kelpoisuusehdot täyttävät veneet voivat ilmoittautua täyttämällä
lomakkeen osoitteessa http://www.marjaniemen-purjehtijat.fi/kisat.html ja
maksamalla vaaditun maksun Marjaniemen Purjehtijoiden tilille
FI6921661800060539 käyttämällä viitettä 2008 päivämäärään 22.8.2018
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mennessä. Ilmoittautuessaan kilpailuun osallistuja antaan automaattisesti
suostumuksensa käyttää kaikkea tapahtumasta otettua kuva- ja
videomateriaalia kilpailun järjestäjän markkinointiin ilman korvausta.
Jälki-ilmoittautumiset hyväksytään seuraavilla
ehdoilla: osallistumimaksu maksettava saapumisilmoittautumisen loppuun
mennessä.

MAKSUT
Pakolliset maksut ovat seuraavat:
Luokka
Zoom⁸
Zoom⁸ jälki-ilmoittautuminen
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Maksu
35 €
35 €

AIKATAULU

5.5

Saapumisilmoittautuminen:
viikonpäivä ja päivämäärä: lauantai 26.8.
alkaen: 10.00
päättyen: 11.00
Kilpailupäivät:
Pvm.
Zoom⁸
26.8.
kilpailua
Purjehdusten luku:
Luokka
Luku
Purjehduksia päivässä
Zoom⁸
4
4
Ensimmäisen purjehduksen varoitusviestin aikataulun mukainen aika on
11.55.
Varoitusviestiä ei anneta klo 15.55 jälkeen.
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PURJEHDUSOHJEET

5.2

5.3

5.4

Purjehdusohjeet ovat saatavissa 26.8.2018 klo 10.00 lähtien
kilpailutoimistosta sekä 25.8.2018 klo 20.00 lähtien Marjaniemen
purjehtijoiden verkkosivuilta.
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KILPAILUPAIKKA
Kilpailusatama on Marjaniemen Purjehtijoiden kotisatama.

7.2

Kilpailualue on Vartiokylänlahdella kilpailusataman välittömässä
läheisyydessä.
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RADAT
Liitteen 1 piirroksessa esitetään rata, myös eri osuuksien väliset
likimääräiset kulmat, merkkien ohitusjärjestys ja mille puolelle kukin
merkki on jätettävä.
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PISTELASKU
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RADIOYHTEYDET

1 purjehdus on suoritettava, jotta kilpailu olisi pätevä.
(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.

Hätätilannetta lukuun ottamatta vene ei saa kilpaillessaan lähettää puhetai datalähetyksiä eikä vastaanottaa sellaista puhe- tai dataliikennettä, joka
ei ole kaikkien veneiden saatavilla. [HVR]
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PALKINNOT
Palkintoja jaetaan seuraavasti: palkinto kaikille kilpailuun osallistuville
veneille.
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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.
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VAKUUTUS

Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva
vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä on vähintään 250 000 €
vahinkotapahtumaa kohti tai sitä vastaava summa.
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LISÄTIETOJA
Yhteystiedot lisätietoja varten: jaakko.haataja@gmail.com.

