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505 ja Lightning-luokkien
Ranking-osakilpailu

Naantalin Purjehdusseura
9.-10.6.2012

KILPAILUKUTSU

1 SÄÄNNÖT

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä.

1.2 Mitkään kansallisen järjestön seuraavat määräykset eivät ole voimassa. 

.
2 MAINONTA

ISAF:n määräyksen 20 mukaisesti.

3 KILPAILUKELPOISUUS JA ILMOITTAUTUMINEN

3.1 Kilpailu on avoin 505 ja Lightning-luokkien veneille, jotka täyttävät luokan säännöt, 
joilla on olemassa oleva mittaustodistus ja jotka ovat maksaneet osallistumismaksun.

3.2 Kelpoisuusehdot täyttävät veneet voivat ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen  kil-
pailut@nps.fi 1.6.2012 mennessä  ja  maksamalla  osallistumismaksun  seuran  tilille 
Nordea  215118-7024 tai paikan päällä käteisellä.

3.3 Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 9.6 klo 10.00 asti, tällöin maksu on 60€.

4 Poistettu

5 MAKSUT

5.1 Osallistumismaksut ovat seuraavat:

Luokka Maksu

505 40€
Lightning 40€
Maksut sisältävät veneen säilytyksen Lammasluodossa.

6 Poistettu
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7 AIKATAULU

7.1 Saapumisilmoittautuminen:

La 9.6 alkaen klo 8.30

päättyen 10.30

Luokka Luku Purjehduksia päivässä

505         6                 1-4
Lightning 6 1-4

7.2 Ensimmäisen purjehduksen varoitusviestin aikataulun mukainen aika on molempina 
kilpailupäivinä klo 11.55.

7.3 Minkään luokan varoitusviestiä ei enää anneta su 10.6 klo 15.00 jälkeen.

8 MITTAUKSET

Kunkin veneen täytyy pyydettäessä esittää voimassa oleva mittaustodistus. Lisäksi 
milloin  tahansa voidaan tarkastaa,  onko vene tai  sen varusteet  luokkasääntöjen ja 
purjehdusohjeiden mukainen.

9 PURJEHDUSOHJEET

Purjehdusohjeet ovat saatavissa kilpailutoimistosta 9.6  klo 9.00-10.30.

10 KILPAILUPAIKKA

10.1 Liite A näyttää kilpailusataman ja kilpailualueen sijainnin.

11 RADAT

Purjehdittavat radat ovat kryssi/lenssi-ratoja. Offset merkkiä käytetään.

12 RANGAISTUSJÄRJESTELMÄ

12.2 Sääntöjä 44.1 ja 44.2 muutetaan siten, että vaaditaan vain yksi käännös, johon sisäl-
tyy yksi vastakäännös ja yksi jiippi.

13 PISTELASKU

13.1 Kilpailussa käytetään PKS liitteen A mukaista sijalukujärjestelmää.

13.2 3 purjehdusta on suoritettava, jotta kilpailu olisi pätevä.

13.3 (a) Kun vähemmän kuin 4 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä 
on sen kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa.

(b) Kun 4–6 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista 
purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen huonoin 
pistemäärä.
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14 Poistettu

15 VENEIDEN SÄILYTYS

Kilpailusatama on Lammasluoto, jossa veneet on myös säilytettävä.

16 Poistettu

17 Poistettu

18 Vene ei saa kilpaillessaan lähettää radiosanomia eikä vastaanottaa sellaisia 
radiosanomia, jotka eivät ole kaikkien veneiden saatavissa. Tämä rajoitus koskee 
myös matkapuhelimia.

19 PALKINNOT

Palkintoja jaetaan luokkien 3 ensimmäiselle..

20 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.

21 VAKUUTUS

Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva riittävä vastuuvakuutus.

22 MUUTOKSET KILPAILUKUTSUUN

Mahdolliset  muutokset kilpailukutsuun ilmoitetaan NPS:n nettisivuilla  www.nps.fi 
4.6.2012 mennessä.

23 LISÄTIETOJA

Yhteystiedot lisätietoja varten: 

Regatan kilpailupäällikkö: Esa Vahtera 0400 321 416

Ilmoittautuminen: kilpailut@nps.fi

Kilpailusatama: NPS, Lammasluoto, Lukkarinkatu 1
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LIITE A
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