
 

 

 
 
 
 
ESF Talviturnee 2015  
Opti harjoitus- ja kilpailukiertue Espanja-Italia-Ruotsi 
 
Talviturneen tavoite on optimistijollapurjehtijoiden harjoitus- ja kilpailukauden 
aloittaminen ennen kevään kotimaisia arvokisakarsintoja sekä 
kokonaisharjoitusmäärien lisääminen ja kansainvälisen kilpailukokemuksen 
kartuttaminen. 
 

 
 
 
Konsepti: 
24 kpl Winner 3D Star optareita 
Harbeck traileri 24+1 optimistijollalle ja 2:lle ribille. 
2 kpl RIB (Ribcraft 480 ja XS-RIB500) 
Pakettiauto VW Transporter 4motion  
Torrevieja 3+3 vesipäivää, Garda 2+4 vesipäivää ja Stenungsund 2+2 
vesipäivää.   
 
ESF vastaa siitä, että kalusto on oikeaan aikaan oikeassa paikassa.ESF:n 
päävalmentaja Erica Bäckström vastaa valmennuksesta. 
 



 

 

Talviturneen tapahtumat: 
 
Torrevieja 20.-25.1.(matkustuspäivät ma 19.4. ja ma 26.1.) 

- 3+3 vesipäivää   
- yhteismajoitus 
- kolme harjoituspäivää 
- kolmepäiväinen regatta VIII International Optimist Trophy Ciudad de 

Torrevieja (Huom. kaikki ilmoittautuvat kilpailuun itse ja vastaavat 
osallistumismaksun maksamisesta NoR:in mukaan) 

- yhteisesti koordinoitu matkustaminen paikanpäälle ja takaisin 
- vapaaehtoinen vastuuvanhempi tarvitaan (matkakustannukset jaetaan 

purjehtijoiden kesken, muista kustannuksista vastuuvanhempi vastaa 
itse) 

 
Garda 31.3.-5.4.(matkustuspäivät ma 30.3. ja ma 6.4.) 

- 2+4 vesipäivää 
- kaksi harjoituspäivää  
- nelipäiväinen regatta Garda Optimist Meeting ( Huom. kaikki 

ilmoittautuvat kilpailuun itse ja vastaavat osallistumismaksun 
maksamisesta NoR:in mukaan) 

- kaikki vastaavat itse matkustamisestaan ja asumisestaan 
- jokaisella purjehtijalla on oltava nimetty vastuuhenkilö joka toimii 

huoltajana tapahtuman aikana 
 
Stenungsund  16.-19.4.(matkustuspäivät ke 15.4. ja su 19.4.) 

- 2+2 vesipäivää   
- yhteismajoitus 
- kaksi harjoituspäivää 
- kaksipäiväinen regatta Liros Nordic Race (Huom. kaikki ilmoittautuvat 

kilpailuun itse ja vastaavat osallistumismaksun maksamisesta NoR:in 
mukaan) 

- yhteisesti koordinoitu matkustaminen paikanpäälle ja takaisin 
- vapaaehtoisia vastuuvanhempia tarvitaan (matkakustannukset jaetaan 

purjehtijoiden kesken, muista kustannuksista vastuuvanhemmat 
vastaavat itse) 

 
 

 

http://www.torreviejaoptitrophy.com/en/default/races/race-inscription
http://www.torreviejaoptitrophy.com/en/default/races/race-inscription
http://www.fragliavelariva.it/en/regatta/1827/view
http://www8.idrottonline.se/StenungsundsSS-Segling/Kappsegling/LIROSNordicRace/


 

 

Kustannukset 
Jollan vuokra on 40,- /päivä ensimmäiselle tapahtumalle.  
Toiseen tapahtumaan osallistuessa vuokra on 35,- /päivä ja kolmanteen 
osallistuessa 25,-/päivä.  
 
Lisäksi jokaisesta tapahtumasta laskutetaan erikseen valmennus 40,- /päivä 
(ribin polttoaine- ym. kustannukset sisältyvät tähän), sekä valmentajien 
matka- asumis- ja ilmoittautumiskulut sekä muut mahdolliset tapahtumaan 
liittyvät kulut. Osallistujat  maksavat asumisensa ja ruokansa itse.  
 
 
Kokonaiskustannusarvioita osallistuttaessa yhteen tapahtumaan 
 
Torrevieja: 
Lennot        200 € 
Asuminen 6 x 30 €        180 € 
Ruokailut  6 x 20 €     120 € 
Valmennus 6 x 40 €      240 € 
Kilpailun osallistumismaksu         50 € 
Vastuuvanhempien lennot              20 € 
Valmentajien lennot ja majoitus yms       50 € 
Jollan vuokra        240 € 
Yhteensä           1100 € 
 
Garda: 
Lennot        250 € 
Asuminen 6 x 30 €        180 € 
Ruokailut  6 x 20 €     120 € 
Valmennus 6 x 40 €     240 € 
Kilpailun osallistumismaksu         70 € 
Valmentajien lennot ja majoitus yms       50 € 
Jollan vuokra        240 € 
Yhteensä                 1150 € 
 
Stenungsund: 
Matkakulut        100 € 
Asuminen 4 x 30 €        120 € 
Ruokailut  4 x 20 €       80 € 
Valmennus 4 x 40 €     160 € 
Kilpailun osallistumismaksu         40 € 
Vastuuvanhempien matkakulut              20 € 
Valmentajien lennot ja majoitus yms       50 €  
Jollan vuokra       160 € 
Yhteensä         730 € 
 
 



 

 

 
 
 
Purjehtijan rooli/velvollisuudet: 

- Turneelle voi osallistua riittävästi rankingtasoista kilpailukokemusta 
hankkinut purjehtija (Päävalmentaja päättää yhdessä purjehtijan 
vanhempien kanssa osallistumisesta) 

- Purjehtijan tulee olla omatoiminen (tavaroidensa, koulutehtävien sekä 
itsensä huolehtimisessa) ja motivoitunut osallistuakseen tähän 
harjoitusryhmään. 

- Purjehtija pitää itse matkoilla säännöllisesti yhteyttä vanhempiinsa. 
- Purjehtijoiden koulutyön ei tule merkittävästi häiriintyä Talviturneelle 

osallistumisen johdosta. Koulutehtäville varataan aikaa leirien ja 
kisojen yhteydessä.  

- Valmentajien ja vastuuvanhempien ohjeita, aikatauluja, jne. on 
ehdottomasti noudatettava harjoitusten, onnistuneiden regattojen ja 
kaikkien viihtyvyyden turvaamiseksi. 

- Jos käytöshäiriöitä ilmenee, voivat valmentajat ja vastuuvanhemmat 
päättää lähettää ko. purjehtijan/purjehtijat vanhempiensa 
kustannuksella yhden varoituksen jälkeen välittömästi kotiin. 

- Varoituksesta ilmoitetaan vanhemmille. Tarvittaessa lähtee yksi 
vanhemmista saattamaan. (Saattajavanhemman kulut maksaa leiriltä 
poistetun purjehtijan vanhemmat.) 

- Oma purje kaikkine litseineen ja kulmanaruineen mukaan, sekä 
purjeen mittakirja 

 
 
Vastuuvanhempien vastuualueet: 

- Matkustavat tapahtumaan yhdessä osallistuvien purjehtijoitten kanssa, 
vastaavat matkan sujumisesta. 

- Auttavat valmentajaa rantautumisissa, trailerin purkamisesta ja 
pakkaamisesta. Päävastuu kuorman purkamisessa ja pakkaamisessa 
on valmentajilla/kärryn kuljettajalla. 

- Kuljetukset rantaan ja majoitukseen. Tarkastaa, että purjehtijoilla on 
riittävät eväät mukanaan rantaan ja vesille. Huolehtii, että purjehtijat 
juovat ja syövät riittävästi ja saavat riittävästi unta.  

- Sairastapauksista huolehtiminen, lääkintä, yhteydenpito vanhempiin. 
- Kurinpito.  
- Huom. valmentajat vastaavat purjehtijoista harjoitusten ja kilpailujen 



 

 

aikana rannassa ja vesillä. Vanhempia ei oteta vesille valmentajan 
kumiveneellä kuin erikseen sovittavissa poikkeustapauksissa. 

 
Kuinka valmistautua talviturneelle: 

- Ilmoittaudu mukaan viimeistään 31.12.2014. Ilmoittautumisia 
vastaanottaa talviturneekoordinaattori Antti Järvi antti.jarvi at elisanet.fi. 
Paikat vahvistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, jonka jälkeen 
lentolippuvarausten ja asumisen yms. koordinointi voidaan suorittaa. 

- Ilmoittaudu kilpailuihin, maksa ilmoittautumismaksut ja ota maksukuitti 
mukaan matkalle 

- tarkista, että kaikki tarvittavat varusteet ovat mukana ja kunnossa 
(purjehdusvarusteet, purje kaikkine litsinaruineen, purjeen mittakirja, 
vastuuvakuutustodistus,  Eurooppalainen sairasvakuutuskortti, 
matkustajavakuutuskortti yms) 

- Tiedot allergioista, lääkityksestä, mahdolliset sairaudet sekä 
vanhempien yhteystiedot toimitetaan turneekoordinaattorille, 
vastuuvanhemmille ja valmentajille 

- purjehtijalla tulee olla kirjallinen matkustuslupa, mikäli hän matkustaa 
ilman omia vanhempiaan 

- tarvittavat vakuutukset: vastuuvakuutus, matkustajavakuutus  
 
Talviturneen kalusto 
Kumiveneiden varustukseen kuuluu: poijut, ankkurit, köydet, varatankki, 
ensiaputarvikkeet, radiopuhelin, paikkausvarusteet, lukot sekä kettingit. 
 
Kuljetuskärryn varustukseen kuuluu: varapyörä, sidontaremmit. 
 
Vetoauton varustukseen kuuluu: varapyörä, tunkki, perustyökalut. Lisäksi 
vetoauton varustukseen kuuluu varustepakki jossa normaalit 
pienkorjausvälineet. 
 

 
 
 



 

 

Optimistijollat: 
ESF on hankkinut 24 kpl uusia Winner 3D Star veneitä, joita käytetään 
talviturneella. Vuokrattavan optaripaketin sisältö on seuraava: 
 
Winner 3D Star runko 
Black Gold Medium riki 
OD köli ja peräsin 
rantakärry 
ylä - ja alapeite 
evä - ja rikipussi 
vakuutus, omavastuu 150,-  
mittakirjat 
EI SISÄLLÄ: purje, litsit ja kulmanarut, vimppeli, vastuuvakuutus 
 

 
 
 
 
 
Luovutuksen yhteydessä peritään omavastuun 150,- suuruinen talletus. Mikäli 
puutteita tai vaurioita ei ole, talletus palautetaan välittömästi 
lopputarkastuksen jälkeen. Paikalla oleva valmentaja / vastuuvanhempi 
ilmoittaa ensitilassa mahdollista vaurioista purjehtijan vanhemmille. 
 
Purjehtijat ja vanhemmat sitoutuvat näihin sääntöihin allekirjoittamalla 
nämä säännöt ilmoittautumisen yhteydessä. 
 

http://www.winneroptimist.dk/optimist/3d-star

