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1 REGLER 
1.1 Vid tävlingen tillämpas reglerna som de definieras i Kappseglingsreglerna, inklusive bilaga D. 

Dessutom tillämpas optimistjolleförbundets regler för Finskt Mästerskap i lagsegling och 
optimistjollens klassregel gäller. 

1.2 Inga nationella föreskrifter gäller. 
1.3 I tävlingen används matchdomare enligt regel D2. Således bör varje båt vara utrustad med en 

röd flagga. 
1.4 På basen av regel 70.5 (a) är protestkommitteens beslut slutgiltiga. 
1.5 I fall av konflikt i översättningen av denna inbjudan är den svenskspråkiga versionen gällande. 
 
2 BEHÖRIGHET, ANMÄLAN OCH AVGIFTER 
2.1 Lagets behörighet avgörs enligt reglerna för Finskt Mästerskap i lagsegling i optimistjolle: 

Varje SBF medlemsförening kan representeras av högst tre lag. Medlemsföreningen utnämner 
fyra seglare och en enventuell reservman till varje lag. Lagen kan vara högst 16 till antalet. 
Varje medlemsförening har i första hand rätt att anmäla ett lag. Ifall de anmälda lagen är fler 
än maximiantalet, avgörs rätten att delta av lagmedlemmarnas rankingordning för pågående 
säsong. 

                          2.2 Platser som blir över efter att föreningarna anmält sitt första lag, fylls med föreningarnas  
andra lag i den ording att lagen med den bästa rankingen antas först. Föreningarnas tredje lag 
antas på motsvarande sätt. 

                         2.3 En seglare kan endast anmälas till ett lag för den förening som han/hon representerat i den 
första rankingtävlingen som han/hon deltagit i under 2017. Varje lagmedlem bör vara medlem 
i klassförbundet Suomen Optimistijollaliitto – Finlands Optimistjolleförbund och den 
medlemsförening i vilkens lag han/hon seglar.             

2.4 Anmälan bör göras senast den 30. Augusti 2017 per e-post till junior@esbosegelforening.fi. 
2.5 Anmälan bör innehålla följande information:  

Namn och segelnummer för seglarna i laget  
– Förening – Födelseår. 

2.6 Anmälningsavgiften är 200  euro per lag. Avgiften inkluderar lunch för laget både på lördag 
och på söndag. Betalning på Esbo Segelförening rf, kontonummer FI31 4055 4920 1452 55. 

2.7 Anmälningsavgiften bör vara betald senast den 2. September 2017.  
2.8 Esbo Segelförening rf. bekräftar de deltagande lagen senast den 31 augusti till den e-post 

address som föreningen angett.  
 

mailto:junior@esbosegelforening.fi


3 PROGRAMMET 
 Lördag 9.9. 0800–0930 Registrering   

0930 Kick-off möte  
1055 Första varningssignal 

Söndag 10.9. 0955 Första varningssignal 
1600 Prisutdelning (uppskattad tid) 
 

4 MÄTNINGAR OCH GRANSKINGAR 
4.1 Varje båt ska vid anmodan förevisa ett gällande mätebrev. 
4.2 Man kan när som helst granska att en båt och dess utrustning fyller klassregeln eller 

seglingsföreskrifterna. 
4.3 Vid registreringen fäster arrangören lagidentifikationsdekaler på båtarna. Detta sker i 

mastskjulet i Amiralshamnen. 
 
5 SEGLINGSFÖRESKRIFTER 

Seglingsföreskrifterna fås vid registreringen. 
 

6 TÄVLINGSPLATSEN 
6.1 Tävlingsområdet är utanför Pentala i ESFs palviljongs omedelbara närhet.  
6.2 Tävlingens hamnområde är vid Harrys Paviljong på Pentala. Kick-off mötet hålls dock i 

Amiralshamnen på Sökö udd, adress: Amiralshamnen 02360 Esbo. Båtarna kan förvaras på 
Pentala antingen vid Harrys paviljong eller vid Paven.  

6.3 Distansen från Amiralshamnen till tävlings- och hamnområdet är ca 0,5 sjömil. 
Förbindelsebåten Aili Hanell trafikerar mellan Amiralshamnen och tävlingshamnen. 

 
7 BANORNA 

IODA lagseglingsbanan används. 
 

8 SERVICEBÅTAR 
Varje servicebåt som anlitar ESFs hamn skall registrera sig i tävlingskansliet och den åläggs att 
fungera som säkerhetsbåt enligt instruktioner från tävlingens säkerhetschef.  
 

9 PRISER 
Segling och Båtsport i Finlands pris för finskt mästerskap utdelas till de tre bästa lagen. B-
finalens vinnare tilldelas ett pris. Också andra priser utdelas.  
 

10 ANSVARSFRISKRIVNING 
De tävlande deltar i kappseglingen helt på egen risk. Se regel 4, Beslut att kappsegla. 
Arrangören påtar sig inget ansvar för materiella eller personskador eller dödsfall som ägt rum 
i samband med, före, under, eller efter kappseglingen.   
 

11 FÖRSÄKRING 
Varje deltagande båt skall vara försäkrad med en i kraftvarande ansvarsförsäkring. 
  

12 TILLÄGGSINFORMATION 
Antti Järvi, tel.  0400-606045, e-post antti.jarvi@elisanet.fi 
Esbo Segelförening rf 
Amiralshamnen, 02360 Esbo 

 
13 ÄNDRINGAR 

Alla ändringar till denna inbjudan publiceras tills den 30 augusti 2017 på Esbo Segelsförenings 
webbsida www.esbosegelforening.fi. 
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