FF18RR (Finnish Formula 18 Raid Ranking)
4.8.2018 Lauttasaari / HSK
KILPAILUKUTSU
1

SÄÄNNÖT

1.1

Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä.

1.2

Finnish Formula 18 Association r.y säännöt voimassa.

1.3

Kielten ristiriitatapauksessa suomenkielinen teksti on ratkaiseva.
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KILPAILUKELPOISUUS JA ILMOITTAUTUMINEN

2.1

Kilpailu on avoin kaikille Formula 18 veneille. Kilpailevan miehistön tulee täyttää Formula
18 luokkasäännön vaatimukset miehistön painorajoista.

2.2

Myös muut kuin Formula 18 -mittasäännön mukaiset kevytvenekatamaraanit voivat
osallistua kilpailuun, mutta ne kilpailevat omassa sarjassaan.

2.3

Ilmoittautuminen tapahtuu viimeistään 29.7.2018 mennessä sähköpostitse. Kelpoisuusehdot
täyttävät veneet voivat ilmoittautua lähettämällä sähköpostia valtteri (at) rahkonen.fi
osoitteeseen. Viestissä tulee olla osallistuvan veneen nimi, luokka, purjenumero sekä seura.

2.4

Kilpailumaksu tulee suorittaa seuran tilille:
Saaja: Finnish Formula 18 Association
Tilinumero: FI21 1020 3000 1384 10
Viesti: FF18RR, purjenumer, kipparin ja veneen nimi.
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MAKSUT
Ilmoittautumismaksu 40 €.
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AIKATAULU

4.1

Kipparikokous lauantaina 4.8. klo 9:30 kilpailusatama

4.2

Ensimmäisen legin varoitusviesti aikaisintaan klo 10. Seuraava legin varoitusviesti
aikaisintaan viimeisen maaliintulijan maaliintulon jälkeen.

4.3

Kilpailun jälkeen illallinen ja palkintojenjako HSK:n satamassa.
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PURJEHDUSOHJEET
Purjehdusohjeet, kilpailun reittipisteet sekä sääennustuksen salliessa alustavat legit ovat
saatavissa 3.8.2018 klo 17:00 lähtien kilpailun virallisella ilmoitustaululla (Facebook
tapahtuma). Tiedot toimitetaan myös sähköpostilla ilmoittauneille sähköpostiosoitteeseen,
jota on käytetty ilmoittautumiseen.
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KILPAILUPAIKKA

6.1

Kilpailusatamana toimii HSK satama Lauttasaaressa.

6.2

Kilpailun reitti sijaitsee Suomenlahdella.

7

RADAT
Purjehdittava reitti koostuu useammasta legeistä. Yksittäisen legin tavoite purjehdusaika on
noin tunti. Yksittäisen legin maalina ja lähtönä toimii ennalta ilmoitettu reittipisteen ja
tuomariveneessä sijaitsevan oranssin lipun määrittämä linja. Mikäli legiä on tarpeen
lyhentää tuomarivene tiedottaa kilpailijoita äänimerkein, kun ne lähestyvät reitillä olevaa
reittipistettä ja tekee maalin valitulle reittipisteelle. Mahdollisista muutoksista seuraavaksi
purjehdittavaan legiin tiedotetaan kilpailijoille ennen seuraavan legin varoitusviestiä.
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RANGAISTUSJÄRJESTELMÄ
Sääntöjä 44.1 ja 44.2 muutetaan siten, että vaaditaan vain yksi käännös, johon sisältyy yksi
vastakäännös ja yksi jiippi.
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PISTELASKU

9.1

Kilpailussa käytetään liitteen A mukaista sijalukujärjestelmää legeittäin.

9.2.

Legien yhteenlaskettujen purjehdusaikojen perusteella lasketaan yksi lisälähtö
pisteenlaskuun.

9.3

(a) Kun vähemmän kuin 4 legiä on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista
purjehduksista saamien pistemäärien summa.
(b) Kun 5-9 legiä on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista legeistä saamien
pistemäärien summa, josta jätetään pois sen huonoin pistemäärä.
(c) Kun 10 tai enemmän legiä on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista
legeistä saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen kaksi (2) huonointa
pistemäärää.
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RADIOYHTEYDET

10.1

GPS:n käyttö navigointiin on sallittu.

10.2

Veneiden tulee varustautua vesitiiviisti pakatulla matkapuhelimella. Mahdollisista
keskeytyksestä tulee ilmoittaa tekstiviestillä purjehdusohjeissa annettuun puhellinumeroon
välittömästi sen ollessa mahdollista.
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PALKINNOT
Kolme parasta venekuntaa palkitaan. Lisäksi paras vene yhteenlasketuissa ajoissa palkitaan.
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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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VAKUUTUS
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka
vakuutusmäärä on vähintään 500.000€ kilpailua kohti tai sitä vastaava summa.
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LISÄTIETOJA
Yhteystiedot lisätietoja varten:
Finnish Formula 18 Association netti- ja Facebook sivut sekä kilpailulle luotu Facebook
tapahtuma.
Kilpailun organisoija Valtteri Rahkonen – valtteri (at) rahkonen.fi

