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606-‐ranking	  
13-‐14.06.2015	  

Järjestäjä:	  Nyländska	  Jaktklubben,	  Koivusaari,	  Helsinki	  

Kilpailukutsu	  

1.	  Säännöt	  
1.1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä. 
1.2. 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 606 luokan veneille: 
3.2. Osallistumismaksu on 60€. 
3.3. Kelpoisuusehdot täyttävät veneet voivat ilmoittautua täyttämällä lomakkeen 

sivustolla www.njk.fi ja maksamalla osallistumismaksun viimeistään 8.6.2015 
3.4. Jälki-ilmoittautuvan veneen on maksettava osallistumismaksun lisäksi 10€:n jälki-

ilmoittautumismaksu. 

4.	  Ohjelma	  
4.1. Aikataulu 

lauantai 13.6. klo 9-10:30 rekisteröinti 
lauantai 13.6. klo 9:45 kipparikokous 
lauantai 13.6. klo 11:55 ensimmäinen varoitusviesti 
sunnuntai 14.6. klo 10:55 ensimmäinen varoitusviesti 

 
4.2. Suunniteltujen purjehdusten lukumäärä on 3 purjehdusta päivässä. 
4.3. Sunnuntaina ei käynnistetä lähtöproseduuria klo 16:00 jälkeen. 

5.	  Mittaukset	  
Tarkistusmittauksia ja varustetarkistuksia voidaan suorittaa milloin tahansa regatan 
aikana. 
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6.	  Kilpailupaikka	  ja	  radat	  
6.1. NJK Koivusaari Lauttasaaren länsipuolella toimii kilpailukeskuksena 
6.2. Purjehdukset suoritetaan rata-aluella A 
6.3. Radat ovat vastatuuli-myötätuuli tyyppisiä. 

7.	  Purjehdusohjeet	  
7.1. Purjehdusohjeet julkaistaan sivustolla www.njk.fi viimeistään perjantaina 12.6. klo 

12:00 
7.2. Purjehdusohjeet ovat saatavissa kilpailukansliassa rekisteröinnin yhteydessä 

8.	  Vesillelasku	  ja	  veneiden	  säilytys	  
8.1. Veneet voidaan laskea vesille NJK:n nosturilla. 
8.2. Veneet on pidettävä vesillä määrätyillä paikoillaan silloin kun ne ovat satamassa. 

9.	  Maihinnostorajoitukset	  
Veneitä ei saa nostaa maihin kilpailun aikana paitsi kilpailulautakunnan etukäteen 
antamalla kirjallisella luvalla ja sen ehtojen mukaisesti. 

10.	  Sukellusvarusteet	  ja	  muovialtaat	  
Veden alla hengittämiseen tarkoitettuja laitteita taikka muovialtaita tai vastaavia ei saa 
käyttää köliveneiden ympärillä ensimmäisen purjehduksen valmiusviestin ja kilpailun 
päättymisen välisenä aikana. 

11.	  Palkinnot	  
Palkintoja jaetaan SPV:n palkintokaavan mukaisesti. 

12.	  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. 

13.	  Vakuutus	  
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus. 

14.	  Lisätietoja	  
Lisätietoja löytyy sivustolla www.njk.fi 
 


