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KILPAILUKUTSU 
606 ja Finn Express 83 Ranking 19. -21.8.2016 

 
 

Esbo Segelförening r.f. ja 606 sekä Finn Express luokkaliitot  järjestävät luokien ranking kisat. 
 
1 SÄÄNNÖT 
1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä. 
1.2 Mitkään kansallisen järjestön määräykset eivät ole voimassa. 
 
2 KILPAILUKELPOISUUS JA ILMOITTAUTUMINEN 
2.1 Kilpailu on avoin kaikille 606-luokan veneille, sekä Finn Express 83 luokan veneille. 
2.2Ilmoittautuminen tehdään täyttämällä lomake ESF:n nettisivuilla 
http://esbosegelforening.fi/kappseglingar/oppna-tavlingar		Ilmoittautuminen on hyväksytty vasta kun 
ilmoittautumismaksu on maksettu. 
 
3 MAKSUT 
3.1 Ilmoittautumismaksu on € 60,- maksettaessa viimeistään 12.8.2016.  
3.2 Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista webin kautta tai rekisteröinnin yhteydessä 19.8. klo 19:00 saakka. 
Jälki-ilmoittautumismaksu on € 80,- . 
3.2 Ilmoittautumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Maksuturvan järjestelmän kautta. 
Ilmoittautumismaksua ei palauteta. 
 
4 AIKATAULU 
4.1Rekistäröinti: 
Perjantaina 19.8. 2016 15:00-19:00 Amiraalisatamassa 
Lauantaina 20.8 2016 08:00-09:00 Pavenilla 
4.2 Kilpailupäivät: 
20.8 2016 Kilpailu  
21.8 2016 Kilpailu   
4.3 Suunniteltu purjehdusten lukumäärä on 6  
4.4 Suunniteltu ensimmäisen purjehduksen varoitusviestin aikataulun mukainen aika. 
20.8.2015 11:00 
21.8.2015 10:00 
4.5 Varoitussignaalia ei anneta sunnuntaina 21.8 klo 15:00 jälkeen. 
 
5. MITTAUKSET 
Kunkin 606-veneen täytyy esittää voimassa oleva mittatodistus rekisteröinnin yhteydessä.  
Mikäli mittakirja puuttuu, olkaa yhteydessä liittoon 606purjehtijat@gmail.com. Express 83 luokkaliitto valvoo 
Finn Express luokkaa 
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6. PURJEHDUSOHJEET 
Purjehdusohjeet ovat saatavissa viimeistään18.8 klo. 16.00 osoitteesta www.esbosegelforening.fi  sekä 
kilpailutoimistosta 19.8 15.00 alkaen. 
 
7. KILPAILUPAIKKA 
7.1 Rekisteröinti ja kilpailukanslia: Amiraalinsatama 3, 02360 Espoo. Kanslia siirtyy Pentalaan lauantaina klo 
08:00. 
7.2. Kilpailusataman sijainti: Esbo Segelförening, Pentala. Vesillelasku: Amiraalisatama (kts 19.), Soukanniemi 
7.3 Kilpailualueen sijainti: Kytön selkä 
 
8. RADAT 
Purjehdittavat radat ovat vasta-myötätuuli ratoja. 
 
9. RANGAISTUSJÄRJESTELMÄ 
Sääntöjä 44.1 ja 44.2 muutetaan siten, että vaaditaan vain yksi käännös, johon sisältyy yksi vastakäännös ja 
yksi jiippi. 
 
10. PISTELASKU 
10.1 4 purjehdusta on suoritettava, jotta kilpailu olisi pätevä.  
10.2 (a) Kun vähemmän kuin 4 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista 
purjehduksista saamien pisteiden summa.  
(b) Kun 4-6 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehduksista saamien 
pisteiden summa, josta jätetään pois sen huonoin pistemäärä. 
 
11. VENEIDEN SÄILYTYS 
Veneet on säilytettävä niille määrätyillä paikoilla Pentalassa 20.8. suoritettujen purjehdusten jälkeen. 
 
12. MAIHINNOSTORAJOITUKSET 
Veneitä ei saa nostaa maihin kilpailun aikana paitsi juryn etukäteen antamalla kirjallisella luvalla ja sen ehtojen 
mukaisesti. 
 
13. SUKELLUSVARUSTEET JA MUOVIALTAAT 
Veden alla hengittämiseen tarkoitettuja laitteita taikka muovialtaita tai vastaavia ei saa käyttää veneiden 
ympärillä ensimmäisen purjehduksen valmiusviestin ja kilpailun päättymisen välisenä aikana. 
 
14. RADIOYHTEYDET 
Vene ei saa kilpaillessaan lähettää radiosanomia eikä vastaanottaa sellaisia radiosanomia, jotka eivät ole 
kaikkien veneiden kuultavissa. Tämä rajoitus koskee myös matkapuhelimia. 
 
15. PALKINNOT 
Palkintoja jaetaan seuraavasti: 3 parasta venekuntaa palkitaan,  
 
16. 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. 
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17. VAKUUTUS 
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus jossa korvausarvo on vähintään € 
500.000 henkilövahinkojen osalta ja € 250.000 aineellisten vahinkojen osalta. Todistus voimassa olevasta 
vakuutuksesta tulee pyydettäessä esittää saapumisilmoituksen yhteydessä. 
 
 18. LISÄTIETOJA 
Yhteys lisätietoja varten: 
www.esbosegelforening.fi 
	
 
19. VENEIDEN VESILLELASKU JA NOSTO 
Vesille lasku ja nosto (max 3 tonnia) tapahtuvat ESF:n Amiraalisatamassa aikana jolloin rekisteröinti on auki. 
Aikaa on varattava riittävästi. 
 
 

TERVETULOA! 


