GRUNDIG Champion of Champions
29 – 30.9. 2018
Purjehduskilpailu Suomen Mestareille
Kilpailukutsu
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 on Nyländska Jaktklubbenin satama Koivusaaressa Lauttasaaren länsipuolella.
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 ISAF:n Purjehduksen kilpailusääntöjä 2017-2020
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 2018 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.
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 kilpailijat 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 Mastercard 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.
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 pyrkiä 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 sellaisilla miehistön jäsenillä, jotka ovat osallistuneet samaan SM/LMkisaan.
3.9. Miehistön tulee pysyä samana koko kilpailun ajan. Anomukset miehistön vaihtoon
pakottavassa tapauksessa käsitellään kilpailulautakunnassa.
4. KILPAILUOHJELMA
Perjantai 28.9.
Vapaaehtoinen harjoittelumahdollisuus J/80-veneillä. Veneen varaus tapahtuu lähettämällä
varauspyyntö sähköpostitse osoitteeseen pata_andersson(at)hotmail.com
Lauantai 29.9
Karsintakilpailuja.
Ensimmäisen lähdön varoitusviesti annetaan klo 11:00.
Sauna ja ruokatarjoilu kilpailujen jälkeen.
Sunnuntai 30.9
Karsintakilpailut ja välierät jatkuvat
Sarjan päätteeksi purjehditaan kaksi finaalia.
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 sijoitus sekä finaalipurjehdusten
pistemäärät.
5. PALKINNOT
Kilpailussa jaetaan Grundig-tuotepalkintoja kolmelle parhaiten sijoittuneelle venekunnalle.
6. VASTUUVAPAUS
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.
7. LISÄTIEDOT
Lisätietoja antaa Patrick Andersson, pata_andersson(at)hotmail.com, 040-540 4862

