
GRUNDIG Champion of Champions 
29-30.9.2018

Tävling för finländska mästare

Tävlingsinbjudan

1. ARRANGÖR, TÄVLINGSCENTRUM, UPPLÄGG AV TÄVLINGEN
Nyländska Jaktklubben rf, Kopparsundsvägen 9, 00200 HELSINGFORS, tel. . 09-675007, e-post 
kansliet(at)njk.fi, pata_andersson@hotmail.com. Tävlingscentrum är Nyländska Jaktklubben på  
Björkholmen västerom Drumsö. 

Tävlingen seglas med utlottade av NJK  ägda J-80-båtar. Reglerna för användandet av båtarna finns i 
bilaga 1. till denna inbjudan.

2. REGLER
2.1. Vid tävlingarna tillämpas ISAF:s Kappseglingsregler 2017-2020.
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

3. BEHÖRIGHET, BESÄTTNING OCH ANMÄLAN

3.1. Inbjudan riktas till vinnarna i de klasser som år 2018 hade FM eller klassmästerskap  utan 
åldersrestriktioner. Inbjudan är personlig. NJK kan även inbjuda övriga lag att delta i tävlingen.

3.2. Anmälan sker 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.  
3.3. NJK kan komplettera eller begränsa deltagarantalet. Högst ett båtlag kan representera varje klass. 
Högst 14 båtlag kan delta. Om mer än 14 båtlag anmäler sig ges förtur i huvudsak enligt tidpunkt  då 
anmälan är gjord och deltagaravgiften är betald. 
3.4. Deltagaravgiften är 200€/båtlag. Betald avgift täcker kostnaderna för seglingarna, användande av båt 
under tränings- och tävlingsdagarna och varm måltid på lördagen.  Varje båtlag bör deponera 1800 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 4 personer. Helt 
kvinnliga båtlag får bestå av 5 personer. Den inbjudna skepparen skall fungera som rorsman i tävlingen.
3.6. Skeppare i klass där besättningens storlek är mindre det i punkt 3.5. 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 mån av 
möjlighet välja  medlemmar ur sin egen besättning. 

http://www.njk.fi/


3.8. Ifall medlem i skepparens egen FM/KM besättning inte kan delta i tävlingen och det i punkt 3.5. 
definierade 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 i 
tvingande fall godkännas av tävlingskommittén.

4. TÄVLINGSPROGRAM
Fredagen 28.9
Frivillig träning med J/80 båtar. Bokning av båt görs genom e-mail till adressen 
pata_andersson(at)hotmail.com 

Lördagen 29.9
Uttagningsserie 
Första varningssignal ges kl 11:00
Efter seglingarna möjlighet till bastu, gemensam middag.

Söndagen 1.10
Fortsättning på uttagningsserien, semifinaler 
Två medaljseglingar
Första varningssignal ges kl 10:30

Avsikten är att de 6 första besättningarna från uttagningsserien seglar två finalseglingar. Slutresultatet 
räknas så, att till placeringen för uttagningsseglingarna adderas poängen för medaljseglingarna. Formatet 
för alla seglingar är fleet race.

5. PRISER
I tävlingen utdelas Grundig-produktpris pris 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.

7. TILLÄGGSUPPGIFTER
Tilläggsuppgifter ges av Patrick Andersson, pata_andersson (at) hotmail.com, 040-5404862
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