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HELSINKI TWO STAR 25.5.2019 

Järjestäjä: Nyländska Jaktklubben, Koivusaari, Helsinki 

 
KILPAILUKUTSU 
 
1. Säännöt 
1.1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä. 
1.2. Sääntö 44.1 muutetaan niin että kahden käännöksen rangaistus korvataan yhden 
käännöksen rangaistuksella. 
1.3. Kielten ristiriitatapauksessa ruotsinkielinen teksti on ratkaiseva. 
1.4. Sääntö 52 muutetaan niin että autopilotti ja sähkövinssit ovat sallittuja. 
 
2. Mainonta 
Veneitä voidaan vaatia näyttämään kilpailujärjestäjän valitsemia ja toimittamia 
mainoksia. 
 
3. Kilpailukelpoisuus ja ilmoittautuminen 
3.1. Regatta on avoin kaikille seuraavien veneille joilla on vakiotaulukon LYS-luku tai 
voimassa oleva LYS sertifikaatti ja purjehditaan yhden tai kahden hengen miehistöllä. 
LYS-toimikunta voi antaa tilapäinen LYS-lukua joka on voimassa ainoastaan tässä 
kilpailussa. 

Luokka Osallistumismaksu 

Shorthand LYS 40€ 

  

 
3.2. Ilmoitus 21.5.2019 mennessä täyttämällä sivulla www.njk.fi olevan 
ilmoittautumislomakkeen ja maksamalla osallistumismaksun. 
3.3. Luokka avataan, jos vähintään neljä (4) venettä on ilmoittautunut ja maksanut 
osallistumismaksun 21.5.2019 mennessä. 
3.4. Jälki-ilmoittautumisia hyväksytään vain jo avattuihin luokkiin. Jälki-ilmoittautuvan 
veneen on maksettava osallistumismaksun lisäksi 10€:n jälki-ilmoittautumismaksu. 
 
4. Ohjelma 
4.1. Aikataulu 
 

   

Lauantai       25.5   07:40 – 08:00 rekisteröinti 

Lauantai       25.5   08:00 kipparikokous 

Lauantai       25.5   08:55 ensimmäinen varoitusviesti 

   

4.2. Rata on noin 60 nm saaristorata. Voi olla lyhyempi tuuliennusteen perusteella. 
 
 
5. Mittaukset 
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Tarkistusmittauksia ja varustetarkistuksia voidaan suorittaa milloin tahansa regatan 
aikana. 
 
6. Kilpailupaikka ja radat 
6.1. NJK Koivusaari toimii kilpailukeskuksena 
6.2. Lähtö tapahtuu HSK:n edustalla 
6.3. Rata ilmoitetaan kipparikokouksessa 25.5. 
6.4. Maalintulo tapahtuu HSK:n edustalla. 
 
7. Purjehdusohjeet 
7.1. Purjehdusohjeet julkaistaan sivulla www.njk.fi viimeistään perjantaina 24.5 kello 
10:00.  
7.3. Purjehdusohjeet saadaan myös kilpailukansliasta rekisteröinnin yhteydessä. 
Rekisteröinti voidaan myös suorittaa puhelimitse 050-1490. 
 
8. Veneitten säilytys 
8.1 Veneet on säilytettävä niille osoitetuille paikoille. 
 
9. Radioyhteydet 
9.1 Hätätilannetta lukuun ottamatta vene ei saa kilpaillessaan lähettää puhe- tai 
datalähetyksiä eikä vastaanottaa sellaista puhe- tai dataliikennettä, joka ei ole kaikkien 
veneiden saatavilla. 
9.2 Kilpailulautakunta saattaa käyttää VHF lähettääkseen kilpailua koskevaa tietoa.  
 
10. Palkinnot 
Palkintoja jaetaan parhaille kaikissa luokissa, palkintojaon ajankohta ilmoitetaan 
myöhemmin. 
 
11. 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. 
 
12. Vakuutus 
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus. 
 
12. Lisätietoja 

Lisätietoja löytyy sivustolla www.njk.fi  tai christoffer@moisk.com tai puhelimitse 050-

1490. 
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