
 
 

Öppna Finska Mästerskap i Optimist 2012 
Arrangerande myndighet: Esbo Segelförening r.f. (ESF) 

Amiralshamnen, 2.-5.8. Augusti 2012  

 

TÄVLINGSINBJUDAN 

 
 

1 REGLER 

1.1 I tävlingen tillämpas reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna samt det Finska 

Optimistförbundets regler angående Finska mästerskap i Optimist. Det ordnas en kadettävling för 

mindre erfarna seglare  

1.2 Inga nationella myndighetens föreskrifter gäller. 

1.3 Kappseglingsreglernas appendix P kommer att tillämpas. 

1.4 Regel 61.1(a)(2) kompletteras enligt följande: Omedelbart efter målgång bör en protesterande 

båt informera kappseglingskommittén om avsikt att protestera och den båt mot vilken protesten är 

riktad. 

1.5. Regel G3 är I kraft med tillstånd av kappseglingskommittén.  

1.6 När texter på olika språk är motstridiga gäller den finska texten. 

 

2 REKLAM 

2.1 Båtar kan åläggas visa reklam som arrangören tillhandahåller. 

 

3 BEHÖRIGHET 

3 Alla seglare bör vara född år 1997 eller senare. Seglare födda år 2002 eller senare rekommenderas 

att delta i kadett tävlingen.  

 

4 ANMÄLAN 

4.1 Anmälning sker senast den 20 juli genom att fylla i och returnera den anmälningsblankett som 

finns på Esbo Segelförenings hemsida www.esbosegelforening.fi 

4.2 Efteranmälningar kan godkännas men dock ej efter den 1 augusti 2012  kl. 17:00 och då med en 

förhöjd anmälningsavgift på 50%. 

4.3 En båt konstateras vara anmäld efter att anmälningsblanketten har skickats in och 

anmälningsavgiften är betald. 

4.4 Anmälningsavgiften skall betalas senast den 23 juli 2012 till: 

 

Esbo Segelförening r.f. 

IBAN: FI09 4055 4920 1452 63 

SWIFT/BIC: HELSFIHH 

Finnish bank account: Aktia 405549-2145263 

 

5 ANMÄLNINGS AVGIFT 

 

Optimist 75€ 

Optimist Kadett 50 € 

http://www.esbosegelforening.fi/index.php?option=com_dtregister&eventId=582&Itemid=130&task=event_register&type=reg_individual


 

 

 

6 REGISTRERING 

Registrering, mätningar och inspektioner sker i Amiralshamnen torsdag 2 augusti kl. 11:00-20:00. 

Registrering till kadettävlingen från torsdag 2 augusti kl.11.00 till lördag 4 augusti kl. 10.00. 

 

7 PROGRAM 

Finska mästerskap: 

Torsdag 2.8.2012  Registrering och mätningar enligt punkt 6. 

Fredag 3.8.2012 3-4 Kappseglingar, dagens första varningssignal kl. 11:55 

Lördag 4.8.2012 3-4 Kappseglingar, dagens första varningssignal kl. 10:55 

Söndag 5.8.2012 3-4 Kappseglingar, dagens första varningssignal kl. 10:55,  

ingen varningssignal ges efter kl. 15:55. 

Finska mästerskapen består av högst 9 seglingar. 

 

Kadettävling: 

Lördag 4.8.2012 Kappseglingar planeras kl. 11:30-16:00 

Söndag 5.8.2012  Kappseglingar planeras kl. 10:30-15:00 

Kadettävlingen består av högst 6 seglingar. 

 

8 MÄTNING  

8.1 Kontrollmätning utförs i Amiralshamnen vid en mätningsplats inom de tider som angivits i 

punkt 6. Därutöver kan stickprovsgnaskningar av båt och utrustning utföras när som helst under 

tävlingens gång.  

8.2 Varje båt skall vid mätningsplatsen uppvisa: 

- giltigt mätebrev  

- ansvarsförsäkringsintyg 

- seglet löstaget från riggen för kontrollmätning 

8.3 Varje seglare skall ha en utnämnd person i en coach-/följebåt som är ansvarig för seglarens 

säkerhet såväl på vattnet som på land. 

8.4 Punkt 8.1-8.3 gäller inte för Kadettävlingen. 

 

 

9 SEGLINGSFÖRESKRIFTER  

Seglingsföreskrifterna kan avhämtas vid registreringen på tävlingskansliet. Seglingsföreskrifterna 

kommer också att finnas på www.esbosegelforening.fi från och med den 2 augusti 2012. 

 

10 TÄVLINGSPLATSEN 

10.1 Som regattahamn fungerar ESFs klubbhamn Amiralshamnen i Esbo.  

10.2. Hamnområdet och tävlingsbanorna framgår på ESFs nätsida www.esbosegelforening.fi  

 

11 FÖLJEBÅTAR 

Följebåtar skall registreras med en lista på de seglare de är ansvariga för. 

 

12 BÅTARNAS FÖRVARING 

Båtarna skall förvaras på de platser som anvisats dem i Amiralshamnen. Båtar som deltar i 

Kadettävlingen kan även upp bevara sina båtar på platser som anvisats dem på Paven på Pentala. 

 

13 PRISER 

Mästerskapsmedaljer utdelas åt finska båtar i enlighet med regementet för finska mästerskap. 

Regattapriser kommer även att utdelas.  

http://www.esbosegelforening.fi/finnish-open-optimist-championships-2012.html
http://www.esbosegelforening.fi/finnish-open-optimist-championships-2012.html


 

 

14 ANSVAR 

Tävlande deltar i kappseglingen helt på egen risk. Se regel 4, Beslut att kappsegla. Den 

arrangerande myndigheten påtar sig inget ansvar för materiella eller personskador eller 

dödsfall som ägt rum i samband med, före, under eller efter kappseglingen. 

 

15 FÖRSÄKRING 

Varje deltagande båt skall vara försäkrad med en i kraft varande tredjeparts 

ansvarsförsäkring. 

 

16 TILLÄGSINFORMATION 

För ytterligare information vänligen kontakta antti.jarvi@elisanet.fi 

 

mailto:antti.jarvi@elisanet.fi

