Espoon Merenkävijät ry

KILPAILUKUTSU - EMK JATKOLUOKKAREGATTA 2018
Tapahtuma:
Jatkoluokkaregatta 2018
Zoom8 SM
Europe SM
Laser Radial SM
Laser 4.7 ranking
Laser Standard ranking
Järjestäjä: Espoon Merenkävijät ry, Mellstenintie 12, 02170 Espoo
Aika: 7.-9.9.2018 SM 8.-9.92018 ranking

1. SÄÄNNÖT
1.1 Kilpailuissa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä.
1.2 Mitkään kansallisen järjestön määräykset eivät ole voimassa.
1.3 Osallistuvien luokkien luokkasäännöt ovat voimassa.
1.4 Kilpailusääntöjä muutetaan seuraavasti:
Sääntöön 61.1(a) lisätään: Veneen on heti maaliin tultuaan ilmoitettava
kilpailulautakunnalle protestin kohde.
Sääntö G3 on voimassa kilpailulautakunnan erikseen myöntämällä luvalla.
Purjehduksen kilpailusääntöjen liite P on voimassa seuraavilla muutoksilla:
•

•

P2.1 Ensimmäinen rangaistus
Kun venettä rangaistaan ensimmäisen kerran säännön P1 nojalla, rangaistus on
säännön 44.2 mukaisen kahden käännöksen rangaistus. Ellei se ota tätä rangaistusta,
sen purjehdus hylätään ilman tutkintaa.
P2.2 Toinen ja myöhemmät rangaistukset
Kun venettä rangaistaan toisen tai useamman kerran kilpailun aikana, rangaistus on
luopua kilpailusta viipymättä. Ellei se ota tätä rangaistusta, sen purjehdus hylätään
ilman tutkintaa eikä sen pistemäärää saa jättää pois.

Lähtölinjan toisen pään lippu nostetaan vähintään 4 minuuttia ennen ensimmäistä
varoitusviestiä varoitukseksi huoltotauon päättymisestä.

2. MAINONTA
Veneitä voidaan vaatia näyttämään kilpailun järjestäjän valitsemia ja toimittamia mainoksia.

3. KILPAILUKELPOISUUS, ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT
Kilpailu on avoin kaikille Zoom8-, Europe, Laser 4.7, Radial, Standard-luokkasäännön täyttäville
veneille.
Osallistujan tulee olla Zoom8 ja Laser luokissa luokkaliitton jäsen jonka kilpailusarjaan hän
osallistuu.
Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 2.9.2018 klo 18.00 mennessä täyttämällä Espoon
Merenkävijöiden nettisivuilla http://www.emk.fi/node/4002 oleva ilmoittautumislomake, sekä
maksamalla ilmoittautumismaksu.
Ilmoittautumalla kilpailuun hyväksyt antamiesi tietojen tallentamisen EMK:n
ilmoittautumisjärjestelmään, sekä tuloksesi ja seuraavien tietojesi julkaisun yleisölle: nimi, seura,
veneen tiedot, miehistön tiedot, kilpailuluokka ja milloin tarpeen, ikä ja sukupuoli. Tulokset
välitetään SPV:lle ja kilpailun luokkien luokkaliitoille.
4. ILMOITTAUTUMISMAKSU
5.1 Ilmoittautumismaksu on
Zoom8, Europe, Laser Radial 80 euroa
Laser 4.7, Standard 60 euroa
sisältäen ruokailun kilpailupäivinä satamassa olevassa ravintola Haukilahden Paviljongissa.
Maksu suoritetaan nettisivuilla olevan ilmoittautumislomakkeen lähettämisen jälkeen aukeavalla
maksulomakkeella. Jälki-ilmoittautumisia voidaan ottaa vastaan 2.9.2018 jälkeen 50% korotetulla
osallistumismaksulla 7.9.2018 klo 09.00 saakka.
5. AIKATAULU
Kilpailuohjelmassa on 9 purjehdusta SM luokille ja 6 purjehdusta Laser 4.7 ja Standard luokille.
Suunniteltu aikataulu on 3 purjehdusta päivässä. Näiden kolmen purjehduksen lisäksi voidaan
purjehtia yksi ylimääräinen purjehdus, siten että suunnitellusta aikataulusta ollan korkeintaan
yhden purjehduksen verran edellä.
7.1 Kilpailun aikataulu
Perjantai 7.9.2018
9:00–11:00 Saapumisilmoittautuminen ja mittaukset
11:00 Joukkueenjohtajien ja valmentajien kokous
11:15 Aloituskokous purjehtijoille SM luokille
12:55 Ensimmäinen varoitusviesti (ei koske Laser 4.7 ja Laser Standard), 3 - 4 purjehdusta,
varoitusviestiä ei anneta perjantaina kello 18:00 jälkeen.
Lauantai 8.9.2018
8:30–9:00 Saapumisilmoittautuminen ja mittaukset Laser 4.7 ja Standard
9:00 Aloituskokous purjehtijoille SM luokille

10:55 Ensimmäinen varoitusviesti, 3 - 4 purjehdusta, varoitusviestiä ei anneta lauantaina kello
17:00 jälkeen.
Sunnuntai 9.9.2018
10:55 Ensimmäinen varoitusviesti, 2-3 purjehdusta, varoitusviestiä ei anneta sunnuntaina kello
15:00 jälkeen.
16:00 tai heti kun tulokset ovat valmiit: Palkintojen jako
6. VARUSTEIDEN JA MITTOJEN TARKASTUKSET
Milloin tahansa voidaan tarkastaa, onko vene tai sen varuste luokkasääntöjen ja purjehdusohjeiden
mukainen.
7. PURJEHDUSOHJEET
Purjehdusohjeet julkaistaan virallisella ilmoitustaululla EMK:n sivuilla viimeistään 6.9.2018.
8. KILPAILUPAIKKA
8.1 Kilpailualue sijaitsee Rysäkarin rata-alueella K Espoossa. Vara-alueena voidaan käyttää
Miessaarenselän rata-aluetta I.
8.2 Kilpailusatama on Espoon Merenkävijät ry:n kotisatama, Mellstenintie 12, 02170 Espoo.
8.3 Matka kilpailusatamasta kilpailualueelle on noin 2,5 mpk
9. RADAT
Rata on trapetsoidirata inner- / outerloopilla tai myötä-vastatuulirata levittäjällä.
10. Pistelaskujärjestelmä
Kilpailussa käytetään liitteen A sijalukujärjestelmää
Jotta SM arvo voidaan myöntää on luokittain purjehdittava vähintään
Zoom8 4 purjehdusta
Europe 4 purjehdusta
Laser Radial 4 purjehdusta
a) Kun vähemmän kuin 5 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen
kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa.
b) Europe ja Laser Radial:
Kun vähintään viisi (5) purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista
purjehdituista purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen huonoin
pistemäärä.
Zoom8:
Kun vähintään viisi (5) purjehdusta ja enintään kahdeksan (8) on suoritettu, veneen
kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehdituista purjehduksista saamien pistemäärien summa,
josta jätetään pois sen huonoin pistemäärä.
Kun yhdeksän (9) purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäär on sen kaikista
purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen kahden huonoimman
pistemäärä.

11. HUOLTOVENEET
Jokaisen huoltoveneen tulee rekisteröityä täyttämällä verkkolomake tai kilpailutoimistossa ja vene
velvoitetaan toimimaan turvaveneenä kilpailun turvallisuuspäällikön ohjeiden mukaisesti.
12. PALKINNOT
12.1 Kilpailuissa jaetaan Suomen Purjehdus ja veneily ry:n SM-mitalit Zoom8, Europe ja Laser Radial
luokissa kolmelle parhaalle suomalaisveneelle.
12.2 Kaikki veneet kilpailevat muista palkinnoista.

13. 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.
14. VAKUUTUS
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus vähintään 150 000 €
summalle.
15. LISÄTIETOJA
Järjestäjän yhteystiedot:
Espoon Merenkävijät Ry
Mellstenintie 12, 02170 Espoo
juniorit(at)emk.fi
Kilpailun koordinaattori: Jaakko Kairamo (0405481545)
16. MUUTOKSET
Kaikki muutokset tähän kilpailukutsuun julkaistaan 6.92018 klo 18 mennessä Espoon
Merenkävijöiden www-sivuilla: http://www.emk.fi/node/4019

