
Grundig Cup Champion of Champions  
30.9-1.10.2017

Purjehduskilpailu Suomen Mestareille
Seglingstävling för Finska mästare

Kilpailukutsu Tävlingsinbjudan

1. JÄRJESTÄJÄ JA KILPAILUKESKUS, KILPAILUN LUONNE
Kilpailun järjestäjänä on:Nyländska Jaktklubben ry, Vaskisalmenkuja 9, 00200 HELSINKI, puh. 
09-675007, e-posti kansliet(at)njk.fi. 
Kilpailukeskuksena onNyländska Jaktklubbenin satama Koivusaaressa Lauttasaaren 
länsipuolella.
Yhteyshenkilö: Patrick Andersson, pata_andersson@hotmail.com, 040-540 4862
Kilpailussa käytetään NJK:n J-80-veneitä, jotka arvotaan kippareille. Veneiden käyttöön liittyvät 
asiat on määritelty tämän kutsun liitteessä 1. 

2. SÄÄNNÖT
2.1.Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä. 
2.2.Kilpailussa sovelletaan tuomarointia vesillä (addendum Q)
2.3.NJK:n säännöt seuran J/80 veneiden käsittelystä ovat voimassa.
2.4.J/80 luokkasäännöt eivät ole voimassa.

3. KELPOISUUS, MIEHISTÖ JA ILMOITTAUTUMINEN
3.1. Kutsut kilpailuun osoitetaan niitten luokkien vuoden 2017 SM- ja luokkamestaruusvoittajille, 
joissa luokissa ei ole ikärajoituksia. NJK voi myös oman harkintansa mukaan kutsua muita 
joukkueita osallistumaan kisaan.

3.2. Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä www.njk.fi  osoitteessa olevaa ilmoittautumislomaketta 
sekä suorittamalla osallistumismaksu NJK:n tilille: Aktia IBAN FI24 4055 2920 1214 90/BIC 
HELSFIHH. Ilmoittautumislomake on auki 15.9.2016 lähtien.

3.3. NJK pidättää oikeuden kasvattaa tai rajoittaa kilpailun osallistujamäärää. Korkeintaan yksi 
venekunta voi edustaa kutakin luokkaa.  Mikäli enemmän kuin 14 venekuntaa ilmoittautuu 
(määriteltynä siten, että ilmoittautumiskaavake on täytetty ja osallistumismaksu suoritettu) 
valitaan pääsääntöisesti kilpailjat ilmoittautumisjärjestyksen perusteella kuitenkin siten, että 
erityyppiset luokat ovat edustettuina.  

3.4.  Osallistumismaksu on 200€/venekunta, johon sisältyy kilpailu, J80-veneen käyttö kilpailu- ja 
harjoituspäivinä sekä saaristopöytä-ateria lauantaina. Venekunnan kipparin on suoritettava 1800 
euron suuruinen maksusitoumus (Visa ja Master card kelpaavat), joka vastaa vakuutuksen 
omavastuuta vahinkotapauksissa. 

3.5. Kilpailu purjehditaan J/80-veneillä, jotka NJK asettaa käytettäväksi. Yksi venekunta koostuu 
neljästä (4) henkilöstä. Täysin naisista koostuva venekunta saa kilpailla viidellä (5) henkilöllä. 
Kutsutun kipparin tulee toimia venekunnan ruorimiehenä kilpailussa.
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3.6. Kipparit, joitten luokissa miehistön koko on pienempi kuin kohdassa 3.5. määritelty 
venekunnan koko, saavat täydentää venekuntaansa muilla purjehtijoilla, jotka ovat osallistuneet 
samaan SM/LM-kisaan.

3.7 Mikäli kipparin oma SM-miehistö on suurempi kuin kohdassa 3.5. määritelty venekunta, tulee 
kipparin epyrkiä valitsemaan venekunnan jäsenet omasta SM-miehistöstään.

3.8. Mikäli kipparin oma SM-miehistö ei pysty osallistumaan kilpailuun ja siten kohdassa 3.5. 
määriteltyä venekuntaa ei saada täytettyä vain kipparin omalla SM/LM-miehistöllä, voi kippari 
täydentää venekuntaa vain sellaisilla miehistön jäsenillä, jotka ovat osallistuneet samaan SM/LM-
kisaan. 

3.9.Valittujen miehistön jäsenten tulee pysyä samoina koko kilpailun ajan. Anomukset miehistön 
vaihtoon pakottavassa tapauksessa käsitellään kilpailulautakunnassa.

4. KILPAILUOHJELMA
Perjantai 29.9.
Vapaaehtoinen harjoittelumahdollisuus J/80-veneillä. Veneen varaus tapahtuu lähettämällä 
varauspyyntö sähköpostitse osoitteeseen sailingcenter@njk.fi  
Lauantai 30.9
Karsintakilpailuja fleet race- muodossa.
Ensimmäisen lähdön varoitusviesti annetaan klo 11:00.
Sauna ja ruokatarjoilua kilpailujen jälkeen.
Sunnuntai 1.10
Karsintakilpailut ja välierät fleet racing muodossa jatkuvat
Sarjan päätteeksi purjehditaan kaksi finaalia fleet race muodossa.
Ensimmäisen lähdön varoitusviesti annetaan klo 10:30.
Ei lähtöjä klo 16 jälkeen.
Tavoitteena on, että kuusi (6) karsinnassa parhaiten sijoittunutta venekuntaa purjehtii kaksi 
finaalipurjehdusta. Lopputulokseen lasketaan karsintakilpailujen yhteispisteet sekä  
finaalipurjehdusten pistemäärät. 

4 PALKINNOT
Kilpailussa jaetaan Grundig-tuotepalkintoja kolmelle parhaiten sijoittuneelle venekunnalle.

5 VASTUUVAPAUTUS
Kaikki osallistujat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan. Järjestävä taho ei ole missään 
vastuussa materiaalivahingoista, loukkaantumisista eikä kuolemantapauksista jotka ovat 
tapahtuneet ennen kilpailua, sen aikana tai sen jälkeen.
---------------------------------------------------------------------------------------
1. ARRANGÖR, TÄVLINGSCENTRUM, UPPLÄGG AV TÄVLINGEN
Nyländska Jaktklubben rf, Kopparsundsvägen 9, 00200 HELSINGFORS, tel. . 09-675007, e-post 
kansliet(at)njk.fi.  
Kontaktperson Pata Andersson:  pata_andersson(at)hotmail.com. Tävlingscentrum är Nyländska 
Jaktklubben på  Björkholmen västerom Drumsö. 
Tävlingen seglas med av NJK Match Racing Center ägda J-80-båtar. Reglerna för användandet 
av båtarna finns i bilaga 1. till denna inbjudan.

2. REGLER
2.1.Vid tävlingen tillämpas reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna .
2.2.Vid tävlingarna tillämpas dömning på vattnet (addendum Q).
2.3.NJKs regler för hantering av klubbens J/80 båtar tillämpas.
2.4.J/80 klassregler gäller inte
2.5. Ifall sspråkversionerna inte stämmer överens gäller den finska versionen.

3. . BEHÖRIGHET OCH ANMÄLAN
3.1. Inbjudan riktas till vinnarna i de klasser som hade FM eller klassmästerskap  utan 
åldersrestriktioner år 2017. Inbjudan är personlig. NJK kan även inbjuda övriga lag att delta i 
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tävlingen.
3.2. Anmälan görs genom att fylla i anmälningsblankett på www.njk.fi och genom att betala 
anmälningsavgiften på konto Aktia IBAN FI24 4055 2920 1214 90/BIC HELSFIHH.  
Anmälningsblanketten är tillgänglig fr.o.m. 15.9.2017. 
3.3. NJK kan komplettera eller begränsa deltagarantalet. Högst ett båtlag kan representera varje 
klass. Högst 12 båtlag kan delta. Om mer än 14 båtlag anmäler sig ges förtur i huvudsak enligt 
tidpunkt  då anmälan är gjord och deltagaravgiften är betald. Förtur kan även ges åt klass som 
har officiell FM-status.
3.4. Deltagaravgiften är 200€/båtlag. Betald avgift täcker kostnaderna för seglingarna, lån av båt 
och varm måltid på lördagen.  Varje båtlag bör deponera  1500 euro (Visa o. Master card 
accepteras), som motsvarar försäkringens självrisk.
3.5. Tävlingen seglas med J/80-båtar, som NJK ställer till förfogande. Ett båtlag består av fyra(4) 
personer.Helt kvinnliga båtlag får bestå av 5 personer. Den inbjudna skepparen skall fungera som
rorsman i tävlingen. Den inbjudna skepparen skall fungera som rorsman i tävlingen.
3.6. Skeppare i klass där besättningens storlek är mindre det i punkt 3.2.1 definierade båtlaget, 
får komplettera sitt båtlag med andra seglare som deltagit i samma FM/KM.
3.7. Ifall skepparens egen besättning är större än ett båtlag enligt punkt 3.2.1, skall skepparen i 
första hand välja medlemmar ur sin egen besättning. 
3.8 Ifall medlem i skepparens egen FM/KM besättning inte kan delta i tävlingen och  båtlaget 
därför inte kan fyllas enbart med medlemmar ur skepparens egen besättning, får skepparen 
komplettera båtlaget  med besättningsmedlemmar som deltagit i  FM/KM tävlingen i den klassen.
3.9. Anmälda besättningsmedlemmar skall segla i hela tävlingen. Ansökan om besättningsbyte 
kan godkännas i tvingande fall av tävlingskommittén.

4. TÄVLINGSPROGRAM
Fredagen 29.9
Frivillig träning med J/80 båtar. Bokning av båt görs till adressen sailingcenter@njk.fi. 
Lördagen 30.9
Uttagningsserie i form av fleetrace.
Första varningssignal ges kl 11:00
Efter seglingarna möjlighet till bastu, gemensam middag.
Söndagen 1.10
Fortsättning på uttagningsserien (fleetrace)
Två medaljseglingar i fleet race-format
Första varningssignal ges kl 10:30. Startprocesser påbörjas inte efter 16:00.
Avsikten är att de 6 första besättningarna från uttagningsserien seglar två finalseglingar. 
Slutresultatet räknas så, att till poängen för uttagningsseglingarna adderas poängen för 
medaljseglingarna multiplicerade med 2. 

5. PRISER
I tävlingen utdelas Grundig produktpris åt de tre högst placerade båtlagen.

6. ANSVARSFRIHET
Alla deltagare deltar helt på eget ansvar. Den arrangerande myndigheten påtar sig inget ansvar 
för materiella eller personskador eller dödsfall som ägt rum i samband med, före, under eller efter 
tävlingen.
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