KILPAILUKUTSU
OPTIMISTIJOLLALUOKAN SYYSRANKINGKILPAILUUN 16-17.9.2017 JA
KADETTIKILPAILUUN
Järjestäjänä NJK yhteistyössä Suomen Optimistijollaliiton kanssa
Paikka: NJK, Koivusaari, Helsinki
1. Säännöt
1.1. Kilpailussa noudatetaan PURJEHDUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖISSÄ
määriteltyjä sääntöjä.
1.2. Purjehduksen kilpailusääntöjen liite P on voimassa seuraavilla muutoksilla:
P2.2, P2.3 Toinen ja myöhemmät rangaistukset
P2.3 ei päde ja P2.2muutetaan siten että se pätee kaikkiin
rangaistuksiin ensimmäisen jälkeen.
Kolmen rangaistuksen jälkeen protestilautakunta voi
harkita protestoivansa venettä vastaan säännön 2
rikkomisesta ja/tai harkita sääntöön 69.1 (a) nojaavan
tutkinnan
järjestämistä
1.3. Sääntöön 61.1(a) lisätään: Veneen on heti maaliin tultuaan ilmoitettava
kilpailulautakunnalle protestin kohde.
1.4. Sääntö G3 on voimassa kilpailulautakunnan erikseen kirjallisesti
myöntämällä luvalla.
1.5. Jos erikielisten käännösten välillä on ristiriita, ruotsinkielinen teksti pätee.
2. Mainonta
Veneitä voidaan vaatia näyttämään kilpailujärjestäjän valitsemia ja toimittamia
mainoksia.
3. Kilpailukelpoisuus, ilmoittautuminen ja maksut
3.1. Kilpailu on avoin optimistijollaluokkaan kuuluville veneille.
3.2. Kelpoisuusehdot täyttävät veveet voivat ilmoittautua täyttämällä lomakkeen
sivustolla www.njk.fi ja maksamalla osallistumismaksun 60 euroa (kadettiluokka
40 euroa) viimeistään14.9.2017 klo 23.59.
3.3. Jälki-ilmoittautuminen voidaan hyväksyä 15.9.2017 saakka 10 euron
lisämaksusta.
3.4. Jos ilmoittautuneita veneitä on yli 100, järjestäjä saattaa jakaa veneet
ryhmiin.
3.5. Lähettämällä ilmoittautumislomakkeensa, osallistuja suostuu noudattamaan
purjehduksen kilpailusääntöjä ja muita kilpailuun liittyviä sääntöjä.
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4. Ohjelma
4.1 Lauantai 16.9.

klo 09 – 10.30
klo 10.00
klo 11.55

rekisteröinti, tarkastus
kipparikokous
ensimmäinen
varoitusviesti
Sunnuntaina
klo 10.55
ensimmäinen
varoitusviesti
4.2. Suunniteltujen purjehdusten yhteismäärä on 6 eli 3 purjehdusta päivässä.
Kilpailulautakunta voi kuitenkin päättää että päivässä suoritetaan 4 purjehdusta.
4.3. Sunnuntaina ei käynnistetä lähtöproseduuria klo 16.00 jälkeen.
5. Mittaukset
5.1. Tarkastusmittauksia ja varustetarkastuksia voidaan suorittaa milloin
tahansa regatan aikana.
6. Kilpailupaikat ja radat
6.1. Kilpailukeskus on NJK:n alueella Koivusaaressa Lauttasaaren länsipuolella.
6.2. Regatan aikana osallistuvat veneet on säilytettävä niille osoitetulla alueella
Koivusaaressa.
6.3. Rankingkilpailut suoritetaan Lauttasaarenselällä (rata-alue A).
Kadettikilpailut suoritetaan Koivusaarenselällä.
6.4. Radat ovat trapezoidityyppiä. Kadettikilpailujen radat ovat vastatuuli –
myötötuuli ratoja.
7. Purjehdusohjeet
Purjehdusohjeet julkaistaan sivustolla www.njk.fi viimeistään perjantaina 15.9
klo 12.00. Ohjeet ovat saatavissa kilpailukansliasta rekisteröinnin yhteydessä.
8. Palkinnot
Palkintoja jaetaan Suomen Optimistijollaliiton suositusten mukaisesti.
Palkintojen jako tapahtuu heti tulosten valmistuttua.
9. Huoltoveneet
Huoltoveneiden tulee ilmoittautua viimeistään 15.9.2017 sivustolle www.njk.fi
ja rekisteröityä ja niiden tulee toimittaa lista purjehtijoista, joista ne ovat
vastuussa. Huoltoveneet merkitään järjestäjän päättämällä tavalla.
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.
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11.Vakuutus
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus.
12. Ilmoituksia osanottajille
Ilmoituksia osanottajille asetetaan kilpailukanslian edessä olevaan
ilmoitustauluun.
13. Lisätietoja
Lisätietoja löytyy sivustolta www.njk.fi Kysymyksiin vastaa myös
christian.andersson@kolumbus.fi
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