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KILPAILUKUTSU

1. SÄÄNNÖT

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä (PKS) 2017-2020 määriteltyjä sääntöjä.

1.2 Mitkään kansallisen järjestön määräykset eivät ole voimassa.

1.3 Kaikkien luokkien luokkasäännöt ovat voimassa.

1.4 Liite P on voimassa.

1.5 RSS Sääntö G3 on voimassa. Vene, joka on vuokrattu tai lainattu, voi käyttää luokkasäännön
vastaisia kansallisia kirjaimia tai numeroita purjeessa. Veneen numero ja purjenumero pitää mainita
rekisteröinnin yhteydessä.

1.6 Jos käännösten välillä on ristiriitaa, niin englanninkielinen versio ratkaisee.

1.7 Kilpailijoiden, tiiminvetäjien ja valmentajien sekä muun huoltohenkilökunnan on pidettävä
kelluntavälineitä kiinnitettynä oikein aina vesillä ollessaan pois lukien aika jolloin vaatetusta lisätään
tai poistetaan. Tämän ohjeen rikkominen ei voi olla veneen protestin perustana. Tämä muuttaa
sääntöä RSS 60.1(a)

1.8 Kuvauskoptereiden ja lennokkien käyttö on kielletty, tämän ohjeen noudattamatta jättämisestä
rangaistaan sitä purjehtijaa, johon kuvauskopterin tai lennokin omistaja tai lennättäjä liittyy. Sääntö
ei koske kilpailunjärjestäjää.

2. MAINOSTAMINEN
Kaikkien veneiden tulee käyttää niitä mainoksia, joita kilpailunjärjestäjä antaa käytettäväksi.

3. KILPAILUKELPOISUUS, ILMOITTAUTUMINEN

3.1 Kilpailu on avoin kaikille Optimisti, Zoom8, Laser ja 29er luokkasäännön täyttäville veneille.
Kaikkien kilpailijoiden tulee olla kansallisen luokkaliitonsa jäseniä.

3.2 29er kilpailu on osa EuroCup-sarjaa. Minimissään viisi venettä kahdesta eri



kansallisuudesta tulee olla rekisteröitynä, jotta regatan tulokset liitetään EuroCup sarjaan.

3.3 Kaikkien optimistiluokassa kilpaiIevien tulee olla alle 16-vuotiaita vuoden 2017 lopussa..

3.4 29er luokassa kilpailevien tulee olla kansainvälisen 29er liiton jäseniä. Purjehtijat jotka eivät ole
kansainvälisen 29er liiton jäseniä ennen jokaisen tapahtuman ensimmäistä kilpailua eivät saa
tulosta. 29er EuroCupin tulosten takia kippari ja gasti tulee olla koko kilpailujen ajan samat henkilöt,
jos jompikumpi vaihtuu, tullaan tämän veneen tulokset julkaisemaan eri tuloslistassa

3.5 Kilpailijoiden tulee ilmoittautua www.dtsw2017.fi sivulla. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee maksaa
kilpailumaksukilpailujärjestäjän tilille, joka on ilmoitettu tapahtuman sivuilla. Ilmoittautuminen tulee
olla tehtynä viimeistään 2. kesäkuuta mennessä. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 8. kesäkuuta
saakka korotetun ilmoittautumismaksun maksamalla. IImoittautumismaksut eivät ole
palautuskelpoisia.

4 MAKSUT
Ennakkoilmoittautuminen  2. kesäkuuta, 2017 mennessä. 80 €
Jälki-ilmoittautuminen 8. kesäkuuta, 2017 saakka 110 €

5 KILPAILUMUOTO
Jos luokissa on yli 80 osallistujaa, on järjestäjä saattaa jakaa laivueet karsintalaivueisiin.

6 AIKATAULU

6.1 Kilpailu alkaa 8. kesäkuuta kello 15:00 rekisteröinnin alettua ja päättyy 11. kesäkuuta, kun kaikkien
luokkien tällä päivämäärällä purjehdittujen luokkien protestiaika on päättynyt.

6.2 Rekisteröinti
8. kesäkuuta, 2017 15:00 - 20:00
9. kesäkuuta, 2017 08:30 - 09:30

6.3 Kilpailupäivät
Kaikki luokat 9.-11.6. 2017
Kipparikokous aikaisintaan klo 9:30 ensimmäisenä kilpailupäivänä.

6.4 Kilpailujen lukumäärät:
 Luokka määrä määrä kilpailupäivänä
 Optimist 9 3-4
 Zoom 8 9 3-4
 Laser 9 3-4
 29er 12 4-5

6.5 Aikataulun mukaan ensimmäinen varoitusviesti annetaan aikaisintaan klo 10:55 kilpailupäivinä.

6.6 Viimeisenä kilpailupäivänä ei anneta varoitusviestiä klo 15 jälkeen.

7 MITTAUKSET
Jokaisella veneellä on oltava voimassaoleva mittakirja, joka tulee esittää rekisteröinnin yhteydessä.
Optimistiluokassa voidaan tehdä mittaustarkastus rekisteröinnin yhteydessä.
Milloin tahansa kilpailun aikana voidaan suorittaa veneen tai varusteiden mittaus tai tarkistus sekä
todeta niiden laillisuus luokkasäännön mukaan.

8 PURJEHDUSOHJEET
Purjehdusohjeet saa rekisteröinnin yhteydessä tai tapahtuman www-sivuilta ennen kilpailua.



9 KILPAILUPAIKKA

9.1 Kilpailusatama HSS Liuskasaari, Helsinki

9.2 Kilpailualue
Luokka Kilpailualue
Optimisti C1 (Etelään Liuskasaaresta)
Zoom8 C2 (Kaakkoon Liuskasaaresta)
29er D (Melkki)
Laser D (Melkki)
Etäisyys Liuskasaaresta 0,5 nm, paitsi Rata-alue D mihin matkaa on 1,5 nm.
Liite  A näyttää rata-alueet.

10 RADAT
Luokka Rata
Optimisti Trapezoidi tai IODA Trapezoidi
Zoom8 Vastatuuli-Myötätuuli
Laser Trapezoidi tai Vastatuuli-Myötätuuli
29er Trapezoidi tai Vastatuuli-Myötätuuli

11 HUOLTOVENEET
Veneen tulee olla merkittynä kilpailujärjestäjän osoittamalla tavalla. Tämän ohjeen rikkominen ei voi
olla veneen protestin perustana. Tämä muuttaa sääntöä RRS 60.1(a)
Jokaisen huoltoveneen tulee ilmoittautua kilpailutoimistossa ja vene velvoitetaan toimimaan
turvaveneenä kilpailun turvallisuuspäällikön ohjeiden mukaisesti.

12 TELAKOINTI
Veneet tulee säilyttää kilpailun ajan niille osoitetuilla paikoilla.

13 RADIOYHTEYDET
Vene ei saa lähettää tai vastaanottaa mitään radiolähetyksiä, jotka eivät ole kaikkien kilpailijoiden
kuultavissa. Tämä koskee myös matkapuhelimia.

14 PALKINNOT
Palkinnot jaetaan seuraavasti
Optimisti: Koko kilpailu , Nuoret alle 13-vuotiaat (vuoden 2017 loppuun), Parhaat tyttöpurjehtijat.
Muut luokat SPV (Suomen Purjehdus ja Veneily) ohjeiden mukaan.

15 VASTUUVAPAUS
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.

16 VAKUUTUS

Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus arvoltaan 250 000
euroa. Vakuutustodistus on esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä.

17 MUUTOKSET
Kaikki muutokset tehdään Kilpailukutsuun ennen 1. kesäkuuta, 2017 Helsingfors Segelsällskap r.f
www-sivuilla: http://www.dtsw2017.fi



18 LISÄTIETOJA
Sähköpostillla hss@hss-segel.fi tai hssdtsw@gmail.com .

Principal Race Officer: Sami Sailo
HSS regatan www-sivut: http://www.dtsw2017.fi
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