KILPAILUKUTSU

LAHTI 25.- 26.5.2019
Lahden Purjehdusseura ry.
H-vene
Melges 24
2.4mR
1 SÄÄNNÖT
1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä.

1.2 Luokkien ranking säännöt ovat voimassa.

2 MAINONTA
2.1 Veneitä tullaan, voidaan vaatia näyttämään kilpailunjärjestäjän valitsemia ja toimittamia
mainoksia.3 KILPAILUKELPOISUUS JA ILMOITTAUTUMINEN
3.1 Kilpailu on avoin kaikille kutsussa osoitetuille luokille ja luokkasäännöt täyttäville veneille.

3.2 Kelpoisuusehdot täyttävät veneet voivat ilmoittautua täyttämällä allaolevat tiedot ja lähettämällä
sen lps@lahdenpurjehdusseura.fi lähettämällä sen ja vaaditun maksun 20.5 2019 mennessä
Ilmoittautumismaksun ja sähköposti ilmoittautumiseen viestikentässä ilmoitetaan seuraavat tiedot:

• Kipparin nimi:
• Purjenumero:
• Seura:

3.3 Jälki-ilmoittautumiset hyväksytään 35€ korotetulla osallistumismaksulla.

5 MAKSUT

5.1 Ilmoittautumismaksu on
H-vene 100€
Melges 24 120€
2.4mR 35€

Maksetaan Lahden Purjehdusseuran tilille, tilinumero: IBAN: FI85 2280 3800 0418 90,
BIC: NDEAFIHH viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

7 AIKATAULU

7.1 Suunniteltu kilpailupäivien lukumäärä on 2 ja purjehdusten lukumäärä 6.

Perjantai 24.5.
18:00-21:00 veneiden lasku
Lauantai 25.5.
08:00-09:00 Ilmoittautuminen, veneiden mahdolliset laskut lauantaina sopimuksen mukaan.
10:00 Kipparikokous
11:55 Ensimmäinen varoitusviesti, 3 purjehdusta
Sunnuntaina 26.5. 10:55 Ensimmäinen varoitusviesti, 3 purjehdusta

7.2 Jos neljä tai useampia purjehduksia on suoritettu, mitään varoitusviestiä ei anneta sunnuntaina
20.5 . kello 15:00 jälkeen.

8 MITTAUKSET

8.1 Jokaisen veneen tulee näyttää voimassaoleva mittakirja ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi
voidaan tehdä liitteessä 1 mainitut mittaukset

8.3 Luokkasäännön mukaisia varusteista voidaan tarkastaa pistokokein.

9 PURJEHDUSOHJEET

Purjehdusohjeet ovat saatavissa saapumisilmoituksen yhteydessä kilpailutoimistosta.

10 KILPAILUPAIKKA

10.1 Kilpailukeskuksena toimii Ravintola Casseli - LAHTI.

10.2 Matka kilpailukeskuksesta rata-alueelle on enimmillään noin 1 mpk.

10.4 Rata-alue on Vesijärvi ja sen Enonselkä

11 RADAT

Purjehdittavat radat ovat vastatuuli – myötätuuli tyyppisiä.

13 PISTELASKU

13.1 Kilpailu on pätevä, mikäli vähintään 3 purjehdusta saadaan suoritetuksi.

13.2 Kun vähemmän kuin neljä purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen

kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa. Tämä muuttaa PKS Liitettä A2
Kun vähintään neljä purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista
purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen huonoin pistemäärä.

14 HUOLTOVENEET

Kilpailusatamassa säilytettävät tai vesille laskettavat huoltoveneet on rekisteröitävä
kilpailutoimistossa ja niiden edellytetään toimivan turvaveneinä kilpailun kilpailupäällikön ohjeiden
mukaan.

19 PALKINNOT
Jaetaan SPV suositusten mukaisesti.

20 VASTUUVAPAUTUS

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 4, Päätös kilpailla.
Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta missään 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 vastuuvakuutus.

22 LISÄTIETOJA
Axel Nyman puh: 040-7175969
www.lahdenpurjehdusseura.fi

23 MUUTOKSET KILPAILUKUTSUUN

Kaikki muutokset tähän kilpailukutsuun julkaistaan 24.5. 2019 mennessä. Kilpailutoimiston
ilmoitustaululla tai www-sivuilla,

