
 

 Avoimet optimistiluokan SM- kilpailut 2010 
Lärjestäjä: Esbo Segelförening r.f (ESF) 

Paikka: Amiraalinsatama, Espoo 
Aika: 6.-8. 8.2010 

 

Kilpailukutsu 
 

1 Säännöt 
1.1 Avoimet optimistiluokan  SM-kilpailutuissa noudatetaan ISAF:in Purjehduksen 

kilpailusäännöissä 2009�2012 määriteltyjä sääntöjä, sekä Suomen optimistijollaliiton SM- 

kilpailuja koskevia sääntöjä. Nuoremmille purjehtijoille järjestetään kadetti tason kilpailu 
1.2 Kansainväliset kilpapurjehdussäännöt ovat voimassa ellei purjehdusohjeissa toisin mainita. 
1.3 Kilpapurjehdussääntöjen liite P:tä noudatetaan. 
1.4 Sääntöä 61.1 (a) muutetaan seuraavasti: Sääntö 61.1(a)(2) poistetaan, punaista lippua on 
näytettävä. Veneen on heti maaliin tultuaan ilmoitettava protestin kohde. 
1.5. Liite 3G on voimassa kilpailulautakunnan erityisellä luvalla. 
 
2 MAINONTA 
2.1 Mainonta rajoitetaan  Isaf Reg 20 ja  IOD CR 2.8 mukaisesti.  Ulkomaiset veneet eivät saa 
pitää mainoksia 
2.2 Veneiltä voidaan edellyttää järjestäjien toimittamien mainosten kiinnittämistä. 
 
3 KELPOISUUS 
Kilpailu on avoin  kaikille Optimistipurjehtijoille, vuonna  2000 tai sen jälkeen syntyneille 
suositellaan osallistumista kadetti kilpaluun. Kakkien kilpailijoiden tulee seuraavat 
vaatimukset: ISAF Regulations, Eligibility Code 19.2 (b)./Sailor Classification Code. 
 
4 ILMOITTAUTUMINEN 
4.1 Ilmoittautumiset 22. 7. Mennessä. Osoitteessa 
www.esbosegelforening.fi.  
4.2 Jälki-ilmoittautumisia voidaan ottaa vastaan  3.8. klo 1700 asti 50% korotetuilla maksuilla 
4.3 Ilmoittautumismaksu tulee suorittaa 23.7. mennessä: 
 
Esbo Segelförening r.f. 
IBAN: FI09 4055 4920 1452 63 
SWIFT/BIC: HELSFIHH 
Aktia 405549-2145263 
 
5 MAKSUT 
Optimisti75€ 
Optimisti  Kadetti  50 € 
 
6 KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN 
Ilmoittautumien, mittaukset ja tarkistukset Amiraalinsatamassa 
5.8. 14.00-20.00. 
 
 
 



7 AIKATAULU 
Suomen mestaruuskilpailun aikataulu:: 
5.8 Mittaukset ja tarkistukset kuten kohdassa  6. 
6.8.3-4 purjehdusta, ensimmäinen varoitusviesti 10.55 
7.8 3-4 purjehdusta, ensimmäinen varoitusviesti 09.55 
8.8 3-4 purjehdusta, ensimmäinen varoitusviesti 09.55. purjehdusta, ensimmäinen 
varoitusviesti, ei varoitusviestejä 15.55 jälkeen 
 
Kadettikilpailun aikataulu 
 
7.8 Kilpapurjehdusta 11.30-16.00 
8.8 Kilpapurjehdusta 10.30-15.00 
 
8 MITTAUKSET JA VARUSTETARKASTUKSET  
8.1 Mittaukset ja tarkistukset suoritetaan Amiraalinsatamassa kohdan 6. mukaisesti. 
8.2 Jokaisen kilpailijan täytyy esittää: 
- Voimassa oleva mittakirja.  
- Vakuutustodistus 
- täytetty kipparin lomake 
8.3 Vene ja varusteet voidaan tarkistaa kilpailun kuluessa kilpapurjehdus- ja luokkasääntöjen 
mukaisesti.. 
8.4 Vene, joka ei esitä voimassa olevaa mittakirjaa ja tai jota ei hyväksytä tarkastuksessa tai 

mittauksessa annetun aikarajan sisällä, suljetaan kilpailusta. 
8.5 Jokaisella purjehtijalla täytyy olla nimetty vastuuhenkilö valmennus/huoltoveneessä, joka 
vastaa kilpailijan turvallisuudesta sekä vesillä, että maissa.  
8.6 8.1-8.5 Ei koske kadetti  purjehtijoita 
 
9 PURJEHDUSOHJEET 
Purjehdusohjeet on saatavilla kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä kilpailutoimistosta. 
Purjehdusohjeet tulevat myös olemaan saatavilla internet sivuilta : www.esbosegelforening.fi 
22.7. jälkeen. 
 
10 KILPAILUPAIKKA 
10.1 Kilpailusatama on  Amiraalisatama, ESF:n satama Espoossa. 
10.2. Kilpailualueet on nähtävillä ESF:N sivuilla www. sbosegelforening.fi. 
 
11 RADAT 
11.1 SM- radat tulevat olemaan trapetsoidiratoja. 
11.2 Kadettiradat tulevat olemaan kryssi- lenssi ratoja, ESF:n paviljongin edustalla. 
Vanhemmat voivat seurata kilpailua paviljongilta Pentalan saaressa 
 
12 RANGAISTUKSET 
Välittömiä rangaistuksia sovelletaan kun vene on rikkonut sääntöä 42 (Liite P) 
 
13 PISTELASKU 
13.1 Säännöissä A4.2 oleva käsite ”kilpailuun ilmoitettujen veneiden luku” tulkitaan siten, että 

vene, jonka tulos jokaisesta purjehduksesta on DNC, ei kuulu tähän lukuun. 
13.2 Neljä purjehdusta on suoritettava jotta kilpailu on pätevä SM-kilpailu 

13.3 Kun 4 tai vähemmän purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen 

kaikista purjehduksista saamien pisteidensumma.  
13.4 Kun vähintään 5 purjehdusta on suoritettu veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista 

saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen huonoin pistemäärä 
13.5 SM-kilpailussa purjehditaan enintään 9. Purjehdusta. 
 



14 HUOLTOVENEET 
Huoltoveneiden tulee ilmoittautua kilpailutoimistossa ja toimittaa lista purjehtijoista, joista he 
ovat vastuussa.. 
 
15 VENEIDEN SÄILYTYS 
Veneet tulee säilyttää niille osoitetuilla paikoilla. 
 
16 RADIOYHTEYDET 
Hätätilannetta lukuun ottamatta vene ei saa kilpaillessaan lähettää radiosanomia eikä 

vastaanottaa sellaisia radiosanomia, jotka eivät ole kaikkien veneiden saatavissa. Tämä 

rajoitus koskee myös matkapuhelimia. 
 
17 PALKINNOT 
Kilpailuissa jaetaan Suomen optimistijollaliiton  SM- sääntöjen mukaiset palkinnot sekä 
regattapalkintoja. 
 
18 VASTUUVAPAUS 
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 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.  
 
19 VAKUUTUS 
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva kolmatta osapuolta koskeva 

vastuuvakuutus. 
 
20LISÄTIETOJA 
l.tukiainen@kolumbus.fi 

 


