Hai- Vene SM-kilpailu
KILPAILUKUTSU

Järjestäjä

Naantalin Purjehdusseura ry, PL 57, 21101 NAANTALI

Aika ja paikka

19-22.07.2018 Naantali, Lammasluoto

1. Kilpailusäännöt
1.1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määritettyjä sääntöjä, Haiveneen
luokkasääntöjä, Haiveneen SM-kilpailu sääntöjä sekä purjehdusohjeita. Sääntöjen
tulkinnassa ristiriitatilanteessa suomenkielinen teksti on ratkaiseva.
2. Mainonta
2.1. Kilpailevien veneiden tullaan tai voidaan edellyttää näyttämään kilpailujärjestäjän valitsemia
ja toimittamia kilpailuun liittyviä mainoksia tai kilpailun sponsorien logoja.
3. Kilpailukelpoisuus
3.1. Kilpailu on avoin kaikille Hai-veneille, jotka täyttävät Hai-vene luokkasäännöt.
3.2. Osallistuvilla veneillä tulee olla voimassa oleva mittaustodistus.
3.3. Kilpailijoiden tulee olla SPV:n tunnustaman purjehdusseuran tai vastaavan ulkomaisen
yhdistyksen jäsen. Tämän lisäksi miehistön tulee olla Suomen Haipurjetijat ry:n jäsen.
4. Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu
4.1. 13.7.2018 mennessä Naantalin Purjehdusseuralle osoitteen
http://www.nps.fi/wp/?page_id=301 kautta. Ilmoituksessa pitää mainita veneen purjenumero
ja nimi, pinnamiehen ja miehistön nimet ja seurat.
4.2. Osallistumismaksu on 130 Naantalin Purjehdusseuran tilille FI30 4309 0010 4715 22
13.07.2017 mennessä, viestikenttään Hai-SM kisat ja veneen nimi. Jälki-ilmoittautumisesta
peritään tuplamaksu (260)€.

5. Aikataulu
19.7 Torstai

16:00-20:00 Veneiden laskut ja tarkastukset Lammasluodossa
16:00-20:00 Ilmoittautuminen, kilpailutoimisto Lammasluodossa

20.7 Perjantai

10:30 Kipparikokous Lammasluodossa
11:55 Ensimmäinen varoitusviesti, 3 purjehdusta

21.7 Lauantai

11:55 Ensimmäinen varoitusviesti, 3 purjehdusta

22.7 Sunnuntai

11:55 Ensimmäinen varoitusviesti, 2 purjehdusta
Sunnuntaina ei suoriteta enää minkään lähdön varoitusviestiä klo 17:00
jälkeen.
Veneiden nosto Lammasluodossa kilpailujen jälkeen
Palkintojen jako Lammasluodossa, välittömästi lopullisten tulosten
valmistuttua

6. Purjehdusohjeet

19.07.2018 klo 16:00 alkaen kilpailutoimistosta.

7. Kilpailusatama

Lammasluoto

8. Radat ja rata-alueet
8.1. Purjehdittavat radat ovat vastatuuli myötätuuli tyyppisiä ratoja.
8.2. Rata-alue: Väskin aukko
9. Pistelasku
9.1. Kilpailussa käytetään sijalukujärjestelmää. Kilpailuohjelmassa on kahdeksan (8)
purjehdusta.
9.2. Jos kilpailussa on suoritettu viidestä seitsemään purjehdusta, jätetään jokaisen veneen
huonoin tulos pois sen kokonaispistemäärästä. Jos suoritettuja purjehduksia on kahdeksan,
jätetään kaksi veneen huonointa tulosta pois kokonaispistemäärästä.
9.3. Mikäli vain neljä purjehdusta on suoritettu, lasketaan niiden kaikkien pisteet veneen
kokonaispiste-määrään.
9.4. Mikäli ei saada suoritetuksi vähintään neljää purjehdusta, Suomen mestaruutta ei jaeta.
9.5. Tasapisteet: Mikäli veneillä on samat sijat, viimeisen suoritetun purjehduksen tulos
ratkaisee lopputuloksen.

10. Tarkastukset
10.1

Osallistuvalla veneellä tulee olla voimassa oleva mittaustodistus. Veneiden, purjeiden
ja varusteiden tarkistus-mittauksia voidaan suorittaa pistokokein. Menettelytavasta
päättää Haipurjehtijat - Hajseglare ry:n hallitus yhdessä järjestävän seuran kanssa.

11. Vastuuvapautus.
11.1.

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntö 4, Päätös

kilpailla. Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta missään
aineellisessa tai henkilövahingossa tai kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun
yhteydessä tai sitä ennen, sen aikana tai sen jälkeen.

12. Vastuuvakuutus
12.1.

Jokaisella kilpailuun osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus,

jonka vakuutusmäärä on vähintään 250 000 euroa

Tiedustelut

Mikael Bergfors 045-6576913

