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1 SÄÄNNÖT 
1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä, mukaan 
  lukien liite D ja Optimistijollien joukkuepurjehduksen Suomenmestaruuskilpailujen 
  säännöissä määriteltyjä sääntöjä sekä Optimistijollaluokan luokkasääntöjä. 
1.2 Mitkään kansallisen järjestön määräykset eivät ole voimassa. 
1.3 Kilpailussa käytetään erotuomareita säännön D2 mukaisesti, joten jokaisen kilpailevan 
 veneen varusteisiin kuuluu punainen lippu. 
1.4 Protestilautakunnan päätökset ovat säännön 70.5 (a) nojalla lopullisia. 
1.5 Kielten ristiriitatapauksessa ruotsinkielinen teksti on ratkaiseva, mikäli tämän kutsun 

käännöksessä on eroavaisuuksia. 
 
2 KILPAILUKELPOISUUS, ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT 
2.1 Joukkueen kilpailukelpoisuus ratkaistaan Optimistijollien joukkuepurjehduksen Suomen  

  mestaruuskilpailujen  sääntöjen mukaisesti: Jokaista SPV:n jäsenseuraa voi edustaa enintään 
kolme joukkuetta. Seura nimeää kuhunkin joukkueeseen neljä purjehtijaa ja mahdollisen 
varamiehen. Joukkueiden lukumäärä on enintään kuusitoista. Jokaisella seuralla on 
ensisijaisesti oikeus nimetä yksi joukkue. Mikäli ykkösjoukkueita on enimmäismäärää 
enemmän, osanotto-oikeuden ratkaisee joukkueiden jäsenten yhteenlaskettujen 
kilpailuvuoden rankingsijojen mukainen paremmuusjärjestys. 

                          2.2 Ykkösjoukkueiden jälkeen mahdollisesti jäljelle jäävät paikat täytetään seurojen nimeämistä 
kakkos- ja kolmosjoukkueista joukkueiden jäsenten yhteenlaskettujen kilpailuvuoden 
rankingsijojen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä, kakkosjoukkueet ensin ja sen jälkeen 
kolmosjoukkueet. 

                         2.3 Purjehtija voidaan nimetä vain sen seuran joukkueeseen, jota purjehtija edusti osallistuessaan 
ensimmäisen kerran rankingkilpailuun vuoden 2017 aikana. Jokaisen joukkueen jäsenen pitää 
olla luokkaliiton Suomen Optimistijollaliitto – Finlands Optimistjolleförbund ja joukkueen 
nimenneen seuran jäsen.             

2.4 Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 30. elokuuta 2017 mennessä sähköpostitse 
osoitteeseen junior@esbosegelforening.fi. 

2.5 Kunkin ilmoittautumisen tulee sisältää seuraavat tiedot: 
Joukkuessa purjehtivien purjehtijoiden: Nimi – Purjenumero  
– Seura – Syntymävuosi. 

mailto:junior@esbosegelforening.fi


2.6 Ilmoittautumismaksu on 200 euroa  joukkueelta,  sisältäen lounaan joukkueen jäsenille 
lauantaina ja sunnuntaina. Maksu suoritetaan tilille Esbo Segelförening rf, tilinumero 

  FI31 4055 4920 1452 55. 
2.7 Ilmoittautumismaksu on suoritettava 2. syyskuuta 2017 mennessä. 
2.8 Esbo Segelförening rf. vahvistaa osallistuvat joukkueet viimeistään 31. elokuuta mennessä 

joukkueen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 
 
3 KILPAILUAIKATAULU 
 Lauantai 9.9. 0800–0930 Saapumisilmoittautuminen  

0930 Aloituskokous  
1055 Ensimmäinen varoitusviesti 

Sunnuntai 10.9. 0955 Ensimmäinen varoitusviestii 
1600 Palkintojenjako (arvioitu aika) 
 

4 VARUSTEIDEN JA MITTOJEN TARKASTUKSET 
4.1 Kunkin veneen tulee pyydettäessä esittää mittaustodistukset. 
4.2 Milloin tahansa voidaan tarkastaa, onko vene tai sen varuste luokkasääntöjen 
  ja purjehdusohjeiden mukainen. 
4.3 Saapumisilmoittautumisen ja mittausten yhteydessä veneisiin kiinnitetään joukkuetunnukset 

kilpailunjärjestäjän toimesta Amiraalinsataman mastovajassa. 
 
5 PURJEHDUSOHJEET 

Purjehdusohjeet ovat saatavana saapumisilmoittautumisen yhteydessä. 
 

6 KILPAILUPAIKKA 
6.1 Kilpailualue sijaitsee Pentalan saaren edustalla ESF:n paviljongin välittömässä läheisyydessä. 
6.2 Kilpailusatama on ESF:n Harrys Paviljong Pentalassa. Aloituskokous pidetään kuitenkin 

Amiraalinsatamassa Espoon Soukanniemessä, osoite Amiraalinsatama, 02360 Espoo. Veneet 
on mahdollista säilyttää Pentalassa, joko Pavenilla tai Harrys Paviljongin edustalla. 

6.3 Matka Amiraalinsatamasta kilpailualueelle ja kilpailusatamaan on noin 0,5 mpk. 
Amiraalinsataman ja kilpailusataman välillä liikkenöi yhteysalus Aili Hanell. 

 
7 RADAT 

Purjehdittava rata on IODA joukkuepurjehdusrata. 
 

8 HUOLTOVENEET 
Jokainen ESF:n satamassa laskettava tai satamaa tukikohtanaan käyttävä huoltovene tulee  
rekisteröidä kilpailutoimistossa ja vene velvoitetaan toimimaan turvaveneenä kilpailun 
turvallisuuspäällikön ohjeiden mukaisesti. 
 

9 PALKINNOT 
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n  Suomen Mestaruuspalkinnot jaetaan kolmelle 
parhaalle joukkueelle. B-finaalin voittajajoukkue palkitaan. Kilpailussa jaetaan myös muita 
palkintoja. 
 

10 VASTUUVAPAUTUS 
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. 
 

11 VAKUUTUS 
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus. 
 

12 LISÄTIETOJA 
Antti Järvi, puh.  0400-606045, sähköpostiosoite antti.jarvi@elisanet.fi 
Esbo Segelförening rf,  Amiraalinsatama, 02360 Espoo 

mailto:antti.jarvi@elisanet.fi
https://maps.google.fi/maps?q=amiraalisatama&oe=utf-8&client=firefox-a&ie=UTF-8&ei=QBe-UaPaAaKv4QT0yoCICA&ved=0CAoQ_AUoAg


 
 
13 MUUTOKSET 

Kaikki muutokset tähän kilpailukutsuun julkaistaan 30. elokuuta 2017  mennessä Esbo 
Segelföreningin www-sivuilla www.esbosegelforening.fi. 
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