
 

Öppna Finska mästerskap i Optimist 2010 
Arrangerande myndighet:: Esbo Segelförening r.f (ESF) 

Amiralshamnen, 6.-8. Augusti 2010  
 

TÄVLINGSINBJUDNAN 
 

1 REGLER 
1.1 Vid öppna Finnska mästreskapen i Optimist tillämpas reglerna som de definieras i 
Kappseglingsreglerna och Finska optimistörbundets  regler angående Finska mästerskap i 
Optimist. Det ordnas en kadet bana för de mindre erfarna seglare.. 
1.2 De internationella klassreglerna gäller utom i de fall de ändrats i seglingsföreskrifterna 
1.3 Kappseglingsreglernas appendix P kommer att tillämpas. 
1.4 Regel 61.1(a)(2) ändras enligt följande: Regel 61.1(a)(2) utgår. Röd flagga 
bör visas. Omedelbart efter målgång bör den protesterande båten informera 
kappseglingskommittenom den svarande båten. 
1.5. Appendix 3G är I kraft med tilstånd av kappseglingskommiten. Appendix 3G applies 
under special permission by the race committee 
 
2 REKLAM 
2.1  Reklam är begränsad änligt Isaf  Reg 20 och IOD CR 2 .2 Endast båtar registrerade i 

Finland kan bära reklam 
2.3 Båtar kan åläggas vissa reklam som arrangören tillhandahåller. 
 
3 BEHÖRIGHET 
3 Tävlingen är öppen för alla seglare i optimistklassen. Seglarna födda år 2000 eller senare 
rekommenderas delta i kadet gruppen. ISAF Regulations, Eligibility Code 19.2 (b). 
/Sailor Classification Code gäller. 
 
4 ANMÄLAN 
4.1 Anmälningarna senast 22. Juli genom att fylla i och returnera en anmälnings blankett som 

finns på sidan www.esbosegelforening.fi  
4.2 Efteranmälningar kan godkännas, dock ej efter 3.8.2009 klo 1700, och då med 

50% förhöjd avgift. 
4.3 Anmälningsavgiften skall betalas senast den 23. Juli 2010 till: 
 
 
Esbo Segelförening r.f. 
IBAN: FI09 4055 4920 1452 63 
SWIFT/BIC: HELSFIHH 
Finnish bank account: Aktia 405549-2145263 
 
5 ANMÄLNINGS AVGIFT 
 
Optimist 75€ 
Optimist Kadet  50 € 
 
 
 



6 REGISTRERINGN 
Registrering, mätningar and inspektioner i Amiralshamnen  
5.8. 14.00-20.00. 
Utländska tävlare har möjlighet till att reservera tid för mätning 6.8. 
08.00-09.30  
 
7 PROGRAMMET 
Mästerskap Program: 
5.8 Registrering och mätningar  änligt punktjklklfkkf 6. 
6.8.3-4 Kappseglingar, första varningsingnalen 10.55 
7.8 3-4 Kappseglingar, första varningsingnalen 09.55 
8.8 3-4 Kappseglingar, första varningsingnalen 09.55, ingen varningssignal ges efter 15.55 
 
Cadet group program: 
 
7.8 Kappseglingar 11.30-16.00 
8.8 Kappseglingar 10.30-15.00 
 
8 MÄTNINGAR  
8.1 Båt, utrustning och mätbrev kontrolleras i Amiralshamneninom de tider, som angivits i 

punkt 6. 
8.2 Varje båt skall uppvisa: 
- giltig mätebrev.  
- försäkringscertifikat. 
- underskriven skepparensr deklaration 
8.3 Båt och utrustning kan kontrolleras  
8.4 Båt, som inte uppvisar ett giltigt mätbrev och eller inte blir godkänd vid kontroll eller 

mätning inom den angivna tidsperioden, utesluts från regattan. 
8.5 Varje seglare skall ha en utnämd person i en caoah/följrbåt som är ansvarig för seglarens 
säkerhet på vatten och på land..  
8.6 8.1-8.5 Gäller inte kadet group 
 
9 SEGLINGSFÖRESKRIFTERAILING  
Seglingsföreskrifterna kan avhämtas vid registreringen på tävlingskansliet 
Seglingsföreskrifterna kommer också att finnas på www.esbosegelforening.fi den 22. Juli 
 
10 TÄVLINGSPLATSEN 
10.1 Regatta hamnen är ESF klubbhamn Amiralshamnen, Esbo.  
10.2. Hamnområdet och tävlingsbanorna framgår på nätsidan 
www. esbosegelforening.fi 
 
11 BANORNA 
11.1 Banorna i Optimist kommer att vara av typen trapezoid. 
11.2 Optimist Kadet gruppen kryss/läns banor så att man kan följa med tävlingarna från ESF 
paviljong på Pentala . 
 
12 STRAFF 
Omedelbara straff tillämpas vid brott mot regel 42 (Appendix P) 
 
 
 
 
 
 



 
 
13 POÄNGBERÄKNING 
13.1 Begreppet ”antal båtar anmälda i serien” i regel A4.2 tolkas här så, att en båt vars 

resultat 

i varje segling är DNC, inte innefattas i detta antal.. 
13.2 Fyra kappseglingar måste slutföras för att mästerskapserien skall anses genomförd 
13.3 När 4 eller färre kappseglingar har slutförts är en båts 

slutpoäng summan av poängen i alla kappseglingar 
13.4 När 5 eller flera kappseglingar slutförts är en båts slutpoäng summan av poängen i alla 

kappseglingar med den sämsta borträknad.. 
13.5 Maximalt 9 kappseglingar seglas för Finsk mästerskap 
 
14 FÖLJEBÅTAR 
Följebåtar skall registreras med en lista på de seglare de är ansvariga för. 
 
15 BÅTARNA FÖRVARING 
Båtarna skall förvaras på de platser som anvisats i  

 
16 RADIOFÖRBINDELSER 
En båt får varken sända radiomeddelanden medan den kappseglar, eller motta sådana 

meddelanden som inte är tillgängliga för alla båtar. Denna begränsning gäller också 

mobiltelefoner. 
 
17 PRISER 
Mästerskapsmedaljer utdelas åt finska båtar i enlighet med klassreglerna, regatta pris 
 
18 ANSVAR 
Tävlande deltar i kappseglingen helt på egen risk. Se regel 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. 
 
19 FÖRSÄKRING 
Varje deltagande båt skall vara försäkrad med en i kraft varande tredjeparts 

Ansvarsförsäkring 

 
20 TILLÄGSINFORMATION 
För ytterligare information vänligen kontakta l.tukiainen@kolumbus.fi 

 


