
KILPAILUKUTSU 

 

F18-luokan ja Moth-luokan 

ranking-kilpailu 

 

18.–19.5.2019  

Suomalainen Pursiseura ry, Sirpalesaari 

 

 

1. Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä.   

 

2. Kilpailukelpoisuus ja ilmoittautuminen 

2.1. Kilpailu on avoin Formula 18 -luokan ja Moth-luokan veneille. Veneen päällikön ja miehistön 

tulee olla SPV:n jäsenseuran tai vastaavan ulkomaisen yhdistyksen jäseniä ja kansallisen 

luokkaliiton jäseniä.  

2.2. Kelpoisuusehdot täyttävät veneet voivat ilmoittautua täyttämällä Suomalaisen Pursiseuran 

kotisivuilta löytyvän ilmoittautumislomakkeen (www.suomalainenpursiseura.fi  lomakkeet  

kilpailuilmoittautuminen) ja maksamalla osallistumismaksun viimeistään 15.5.2019.  

2.3. Luokka avataan, mikäli määräaikaan mennessä on ilmoittautunut vähintään viisi venettä.   

2.4. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista avattuihin luokkiin 17.5.2019 klo 18 saakka. Jälki-

ilmoittautuneilta peritään 20 euroa varsinaista osallistumismaksua korkeampi maksu.  

 

3. Maksut 

Osallistumismaksut ovat seuraavat 

F18: 65 euroa 

Moth: 50 euroa 

http://www.suomalainenpursiseura.fi/


Maksu tulee suorittaa Suomalainen Pursiseura ry:n tilille FI54 1018 3000 0760 28 

ilmoittautumisen yhteydessä.  

 

4. Aikataulu 

4.1. Kilpailutoimisto on avoinna Sirpalesaaressa perjantaina 17.5.2019 klo 18–20. 

Saapumisilmoittautuminen ei ole pakollinen.  

4.2. Kilpailupäivät: 

        18.5.2019 Kilpailua 

        19.5.2019 Kilpailua 

4.3. Kilpailussa pyritään purjehtimaan 10 purjehdusta. Päivässä purjehduksia voi olla enintään 

kuusi. 

4.4. Ensimmäisen purjehduksen varoitusviestin aikataulun mukainen aika on kumpanakin 

kilpailupäivänä klo 10.55.  

4.5. Sunnuntaina 19.5.2019 ei anneta varoitusviestiä klo 16 jälkeen.  

4.6. Moth-luokan osalta lähtöjä ei järjestetä jos foilaus ei ole mahdollista eli alle 3,8 m/s tuulessa 

tai jos se ei ole turvallista eli yli 12 m/s tuulissa. 

 

5. Mittaukset 

Kunkin veneen on varauduttava pyydettäessä esittämään voimassaoleva mittaustodistus.  

 

6. Purjehdusohjeet 

Purjehdusohjeet ovat saatavissa 16.5.2019 klo 21.00 lähtien Suomalaisen Pursiseuran kotisivuilta 

(www.suomalainenpursiseura.fi/13).   

 

7. Kilpailupaikka 

7.1. Kilpailusatama sijaitsee Suomalainen Pursiseura ry:n satamassa Sirpalesaaressa. Veneiden 

säilyttäminen kilpailun ajan kilpailusatamassa ei ole pakollista.  

7.2. Kilpailun rata-alueena on Helsingin kilpailurata C Sirpalesaaren eteläpuolella.  

 

  

http://www.suomalainenpursiseura.fi/


8. Radat 

Purjehdittava rata on luovi-myötätuuli -rata.  

 

9. Rangaistusjärjestelmä 

Sääntöä PKS 44.1 muutetaan siten, että kahden käännöksen rangaistus korvataan yhden 

käännöksen rangaistuksella.  

 

10. Pistelasku 

(a) Kun vähemmän kuin viisi purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen 

kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa. 

(b) Kun 5-9 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehduksista 

saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen huonoin pistemäärä.   

(c) Kun vähintään 10 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista 

purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen kaksi huonointa 

pistemäärää.  

 

11. Palkinnot 

Kilpailussa jaetaan palkinnot SPV:n kaavan mukaisesti.  

 

12. Vastuuvapautus 

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä PKS 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.  

 

13. Vakuutukset 

Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus.   

 

14. Lisätietoja 

Kilpailupäällikkö Maria Oksa, 0405611335 tai maria.h.a.oksa@gmail.com  

mailto:maria.h.a.oksa@gmail.com

