
                            
 

 

Avoimet Optimistiluokan SM-kilpailut 2015 
Järjestäjä: Esbo Segelförening r.f (ESF) 

Paikka: Amiraalinsatama, Espoo 

Aika: 6.-9.8. 2015 

 

 

KILPAILUKUTSU 
 

 

 

 

1 SÄÄNNÖT 

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä (PKS) määriteltyjä sääntöjä sekä 

Suomen Optimistijollaliiton SM-kilpailuja koskevia sääntöjä. Nuoremmille purjehtijoille 

järjestetään kadettikilpailu.  

1.2 Mitkään kansallisen järjestön määräykset eivät ole voimassa, lukuun ottamatta Optimistijollien 

Suomen Mestaruuskilpailujen sääntöjä, jotka ovat voimassa. 

1.3 PKS Liite P on voimassa. 

1.4 Sääntöön 61.1(a) (2) lisätään: Veneen on heti maaliin tultuaan ilmoitettava kilpailulautakunnalle 

aikeestaan protestoida ja protestin kohteet. 

1.5 Sääntö G3 on voimassa kilpailulautakunnan erikseen myöntämällä luvalla. 

1.6 Kielten ristiriitatapauksessa suomenkielinen teksti on ratkaiseva. 

 

2 MAINONTA 

2.1 Veneiltä voidaan edellyttää järjestäjien toimittamien mainosten kiinnittämistä. 

 

3 KILPAILUKELPOISUUS 

3.1 Kilpailu on avoin kaikille optimistijollien luokkasäännön täyttäville veneille. Kaikkien 

kilpailijoiden tulee olla syntynyt vuonna 2000 tai myöhemmin. Vuonna 2005 tai sen  

jälkeen syntyneille suositellaan osallistumista kadettikilpailuun.  

 

3.2 Kilpailijoiden tulee olla kansallisen optimistijollaliittonsa jäseniä. 

 

3.3 Ranking-pisteet lasketaan Suomen Optimistijollaliiton jäsenille. Jäsenyys on pyydettäessä 

todistettava ilmoittautuessa esittämällä jäsenmaksukuitti. 



 

4 ILMOITTAUTUMINEN 

4.1 Kelpoisuusehdot täyttävät veneet voivat ilmoittautua täyttämällä lomakkeen osoitteessa 

http://esbosegelforening.fi/kappseglingar/anmalan-till-kappseglingar/kappseglingar/oppna-finska-

masterskap-i-optimist-2015 

4.2 Ilmoittautumiset 27.7. mennessä osoitteessa  

http://esbosegelforening.fi/kappseglingar/oppna-tavlingar 

4.3 Jälki-ilmoittautumisia voidaan ottaa vastaan 6.8. klo 17.00 asti 50% korotetuilla maksuilla 

4.4 Vene katsotaan ilmoittautuneeksi, kun ilmoittautumislomake on lähetetty ja 

ilmoittautumismaksu on maksettu. 

4.5 Ilmoittautumismaksu tulee suorittaa 27.7. mennessä: 

 

5 MAKSUT 

Optimisti 75€ 

Optimisti Kadetti 50€ 

 

6 SAAPUMISILMOITTAUTUMINEN KILPAILUUN  

Saapumisilmoittautuminen, mittaukset ja tarkistukset Amiraalinsatamassa 

Torstai 6.8. 11.00-20.00. Kadettikilpailun saapumisilmoittautuminen päättyy 8.8. klo 10.00. 

 

7 AIKATAULU 

Suomen mestaruuskilpailun aikataulu: 

Torstai 6.8.2015 Mittaukset ja tarkistukset kuten kohdassa  6. 

Perjantai 7.8.2015 3-4 purjehdusta, ensimmäinen varoitusviesti 11.55 

Lauantai 8.8.2015 3-4 purjehdusta, ensimmäinen varoitusviesti 10.55 

Sunnuntai 9.8.2015 3-4 purjehdusta, ensimmäinen varoitusviesti 10.55, ei varoitusviestejä 15.55 

jälkeen 

Suomen mestaruuskilpailuissa on tarkoitus purjehtia enintään 9 purjehdusta. 

 

Kadettikilpailun aikataulu: 

Lauantai 8.8.2015  3-4 purjehdusta 11.30-16.00 

Sunnuntai 9.8.2015  3-4 purjehdusta 10.30-15.00 

Kadettikilpailuissa on tarkoitus purjehtia enintään 8 purjehdusta. 

 

8 TARKASTUSMITTAUKSET JA VARUSTETARKASTUKSET  

8.1 Tarkastusmittaus suoritetaan Amiraalinsatamassa tarkastusmittauspisteessä kohdan 6. 

mukaisessa aikataulussa. Lisäksi vene ja varusteet voidaan koska tahansa kilpailun kuluessa 

tarkastaa pistokokeena  

8.2. Jokaisen Suomen mestaruuskilpailuun osallistuvan kilpailijan täytyy mittauspisteessä esittää: 

-voimassa oleva mittakirja 

-vastuuvakuutustodistus 

8.3 Jokaisella purjehtijalla täytyy olla nimetty vastuuhenkilö valmennus/huoltoveneessä, joka vastaa 

kilpailijan turvallisuudesta sekä vesillä, että maissa.  

8.4 8.1-8.3 Ei koske kadettipurjehtijoita. 

 

9 PURJEHDUSOHJEET 

Purjehdusohjeet on saatavilla kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä kilpailutoimistosta. 

Purjehdusohjeet tulevat myös olemaan saatavilla ESF:n internetsivuilta 6.8 jälkeen. 

 

10 KILPAILUPAIKKA 

10.1 Kilpailusatama on  Amiraalinsatama, ESF:n satama Espoossa. 

10.2. Kilpailualueet ovat nähtävillä ESF:n sivuilla.  

http://esbosegelforening.fi/kappseglingar/anmalan-till-kappseglingar/kappseglingar/oppna-finska-masterskap-i-optimist-2015
http://esbosegelforening.fi/kappseglingar/anmalan-till-kappseglingar/kappseglingar/oppna-finska-masterskap-i-optimist-2015
http://esbosegelforening.fi/20-kappseglingar/pna-kappseglingar/847-oppna-finska-masterskap-i-optimist-2015
http://esbosegelforening.fi/images/stories/kartta2_yleiskuva.pdf


 

11 HUOLTOVENEET 

11.1. Jokaisen huoltoveneen tulee ilmoittautua ja antaa puhelinnumeronsa kilpailutoimistossa. 

11.2  Joukkueenjohtajien, valmentajien ja muiden huoltajien veneissä pitää olla seuran virallinen 

lyhenne tunnuksena. Kirjainten vähimmäismitat ovat korkeus 20 cm, leveys 10 cm ja kirjainpalkin 

leveys 3 cm. 

11.3. Huoltoveneet velvoitetaan toimimaan turvaveneenä kilpailun turvallisuuspäällikön ohjeiden 

mukaisesti.  

 

12 VENEIDEN SÄILYTYS 

Kilpailevat veneet sekä huoltoveneet tulee säilyttää niille osoitetuilla paikoilla Amiraalisatamassa 

tai Pentalassa.  

 

13 PALKINNOT 

Kilpailuissa jaetaan Suomen Optimistijollaliiton SM-sääntöjen mukaiset palkinnot sekä 

regattapalkintoja.  

 

14 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. 

 

15 VAKUUTUS 

Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva kolmatta osapuolta koskeva 

vastuuvakuutus. 

 

16 LISÄTIETOJA 

antti.jarvi@elisanet.fi 
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