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TÄVLINGSINBJUDAN 
 

606 och Finn Express 83 Ranking 19. -21.8.2016 
 

 
Esbo Segelförening r.f. och 606 förbundet i Finland samt Finn Express 83 förbundet ordnar ranking 
segling för respektive klass 
 
1 REGLER 
1.1. Vid tävlingen tillämpas reglerna så som definierats i Kappseglingsreglerna. 
1.2. Inga bestämmelser av det nationella förbundets föreskrifter gäller. 
.  
2 BEHÖRIGHET OCH ANMÄLAN 
2.1. Tävlingen är öppen för alla båtar i 606-klassen, samt för alla båtar i Finn Express 83 klassen. 
2.2 Anmälan görs genom att fylla i formuläret på ESF webbplats.	
http://esbosegelforening.fi/kappseglingar/oppna-tavlingar	
Anmälan är godkänd först när anmälningsavgiften är betald. Anmälningsavgiften återbetalas ej. 
 
3 AVGIFTER 
3.1. Anmälningsavgiften är € 60,-, när den betalas senast 12.8.2016.  
3.2.  Efteranmälning är möjligt via webben eller direkt vid registreringen före 19.8. kl. 19.00. 
Efteranmälningsavgiften är € 80,-. 
3.3. Anmälningsavgiftens betalning sker med direktdebitering via Maksuturvas service vid anmälningen.  
 
4 PROGRAMMET 
4.1. Ankomst registrering: 
På fredag, 19.8. 2016 15:00-19:00 i Amiralshamnen 
På lördag 20.8. 2016, 08:00 -09:00 på Paven   
 
4.2. Tävlingsdagar: 
20.8. 2016 tävling  
21.8. 2016 tävling  
4.3. Det planerade antalet kappseglingar är 6  
4.4. Den planerade tiden för varningssignalen för den första seglingen. 
20.8.2016 11:00 
21.8.2016 10:00 
4.5. Ingen varningssignal ges efter kl. 15.00 söndag 21.8. 
 
5. MÄTNINGAR 
Varje båt i 606 måste presentera ett giltigt mätbrev i samband med registreringen.  Ifall mätbrev saknas så ta 
kontakt med förbundet på 606purjehtijat@gmail.com. FE 83 övervakas av klassförbundet. 
 
6. SEGLINGSFÖRESKRIFTER 
Seglingsföreskrifter finns tillgängliga på www.esbosegelforening.fi		senast 18.8 kl. 16.00. och delas ut vid 
tävlingskansliet från och med 19.8 15.00. 
 
7. TÄVLINGSPLATSEN 
7.1. Registreringen och tävlingskansliet: Amiralshamnen 6, 02360 Esbo. Kansliet flyttas till Pentala lördag 
klockan 8.00 
7.2. Tävlingshamnen: Esbo Segelförening, Pentala. Sjösättning sker vid Amiralshamnen (se 19.), Sökö Udd 
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7.3. Banområde: Kytö fjärd 
 
8. BANORNA 
Banorna är kryss och läns banor. 
 
9. STRAFF 
Reglerna 44.1 och 44.2 ändras så att bara en straffsväng krävs, till vilken hör en stagvändning och en gipp. 
 
10. POÄNGBERÄKNING 
10.1. 4 kappseglingar måste slutföras för att serien skall vara giltig.  
10.2.  (a) När färre än 4 kappseglingar har slutförts är en båts slutpoäng summan av poängen från alla 
kappseglingarna, (b) När 4 till 6 kappseglingar har slutförts är en båts slutpoäng summan av poängen från alla 
kappseglingar med den sämsta kappseglingen borträknad. 
 
11. BÅTARNAS FÖRVARING 
Båtarna ska förvaras på för dem angivna platser på Paven, Pentala 20.8. efter genomförda seglingar. 
 
12. BEGRÄNSNINGAR FÖR UPPTAGNING 
Båtarna får inte tas upp under tävlingen utom i enlighet med villkoren i ett skriftligt förhandslov av juryn. 
 
13. DYKARUTRUSTNING OCH PLASTBASSÄNGER 
Utrustning för andning under vatten, plastbassänger eller liknande får inte användas runt kölbåtar mellan 
förberedelsesignalen för tävlingens första start och tävlingens slut. 
 
14. RADIOFÖRBINDELSER 
En båt får varken sända radiomeddelanden medan den kappseglar eller motta sådana radiomeddelanden som 
inte är tillgängliga för alla båtar. Denna begränsning gäller också för mobiltelefoner. 
 
15. PRISER 
Priser kommer att delas ut enligt följande: 3 bästa båtlag får pris. 
 
16. 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 eller före, under eller 
efter kappseglingen. 
 
17. FÖRSÄKRING 
Varje deltagande båt måste ha en giltig ansvarsförsäkring, där ersättningsbeloppet är minst € 500.000 i 
personskada och € 250.000 för skada på egendom. Bevis på försäkring bör uppvisas på begäran i samband 
med registrering. 
. 
18. TILLÄGGSINFORMATION 
Kontakter för ytterligare information: 
www.esbosegelforening.fi	
 
19. SJÖSÄTTNING OCH LYFT AV BÅTAR 
Sjösättning och lyft av båtar (max 3 ton) sker med den på ESF, Amiralshamnen tillgängliga kranen under tiden 
för registrering. Sjösättning sker under tiden för registrering och man bör reservera god tid för detta. 
 
VARMT VÄLKOMNA! 


