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Helly	  Hansen	  Cup	  -‐	  Koivusaaren	  Kevätregatta	  
9-‐10.05.2015	  

Järjestäjä:	  Nyländska	  Jaktklubben,	  Koivusaari,	  Helsinki	  

Kilpailukutsu	  

1.	  Säännöt	  
1.1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä. 
1.2. Purjehduksen kilpailusääntöjen liite  P on voimassa. 
1.3. 29er luokan osalta sääntöjä 44.1 ja P2.1 muutetaan siten että kahdenkäännöksen 

rangaistus korvataan yhdenkäännöksen rangaistuksella. 
1.4. Kielten ristiriitatapauksessa ruotsinkielinen teksti on ratkaiseva. 

2.	  Mainonta	  
Veneitä voidaan vaatia näyttämään kilpailujärjestäjän valitsemia ja toimittamia 
mainoksia. 

3.	  Kilpailukelpoisuus	  ja	  ilmoittautuminen	  
3.1. Regatta on avoin kaikille seuraavien luokkien veneille: 
 

Luokka Osallistumismaksu 
Zoom8 45€ 
Europe Class 45 € 
Laser (Standard, Radial, 4.7) 45 € 
29er 70 € 

 
3.2. Kelpoisuusehdot täyttävät veneet voivat ilmoittautua täyttämällä lomakkeen 

sivustolla www.njk.fi ja maksamalla osallistumismaksun viimeistään 4.5.2015 
3.3. Luokka avataan, jos vähintään viisi venettä on ilmoittautunut ja maksanut 

osallistumismaksun 4.5.2015 mennessä. 
3.4. Jälki-ilmoittautumisia hyväksytään vain avatuissa luokissa. Jälki-ilmoittautuvan 

veneen on maksettava osallistumismaksun lisäksi 10€:n jälki-ilmoittautumismaksu. 
3.5. Osallistumismaksu maksetaan www.njk.fi sivustolla olevan 

ilmoittautumislomakkeen  kautta viimeistään 4.5.2015 

4.	  Ohjelma	  
4.1. Aikataulu 

lauantai 9.5. klo 9-10:30 rekisteröinti 
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lauantai 9.5. klo 9:45 kipparikokous 
lauantai 9.5. klo 11:55 ensimmäinen varoitusviesti 
sunnuntai 10.5. klo 10:55 ensimmäinen varoitusviesti 

 
4.2. Suunniteltujen purjehdusten lukumäärä on 3 (29er luokalle 4)  purjehdusta päivässä. 
4.3. Sunnuntaina ei käynnistetä lähtöproseduuria klo 16:00 jälkeen. 

5.	  Mittaukset	  
Tarkistusmittauksia ja varustetarkistuksia voidaan suorittaa milloin tahansa regatan 
aikana. 

6.	  Kilpailupaikka	  ja	  radat	  
6.1. NJK Koivusaari Lauttasaaren länsipuolella toimii kilpailukeskuksena 
6.2. Purjehdukset suoritetaan rata-aluella A tai Koivusaarenselällä 
6.3. Radat ovat trapezoidi- tai vastatuuli-myötätuuli tyyppisiä. 
6.4. Järjestäjä voi yhdistää luokkia samaan lähtöön tai siirtää niitä eri rata-alueelle riipuen 

lopullisesta osallistujien lukumäärästä. 

7.	  Purjehdusohjeet	  
7.1. Purjehdusohjeet julkaistaan sivustolla www.njk.fi viimeistään perjantaina 8.5. klo 

12:00 
7.2. Purjehdusohjeet ovat saatavissa kilpailukansliassa rekisteröinnin yhteydessä 

8.	  Palkinnot	  
Palkintoja jaetaan SPV:n palkintokaavan mukaisesti. 

9.	  Huoltoveneet	  
Huoltoveneiden täytyy rekisteröityä ja toimittaa lista purjehtijoista, joista ne ovat 
vastuussa. 

10.	  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. 

11.	  Vakuutus	  
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus. 
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12.	  Lisätietoja	  
Lisätietoja löytyy sivustolla www.njk.fi 
 


