KILPAILUKUTSU
F18 ja Moth -luokan ranking-kilpailu
10-11.8.2019
HSK
1. Säännöt
Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä 2017-2020
määriteltyjä sääntöjä
2. Kilpalukelpoisuus ja ilmoittautuminen ja maksut
Kilpailu on avoin kaikille Moth- ja Formula 18-luokan veneille, joiden
päällikkö ja miehistö ovat SPV:n jäsenseuran tai vastaavan ulkomaisen
yhdistyksen jäseniä sekä Formula 18 luokkaliiton tai vastaavan ulkomaisen
yhdistyksen jäseniä. Veneellä on oltava voimassa oleva mittaustodistus.
Ilmoittautuminen 6.8. mennessä osoitteesssa
https://portal.manage2sail.com,
osallistumismaksu on HSK:n jäsenille ( kippari + vene ) 0 €, muille 60 € ja se
maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 8.8 asti, hinta silloin jäsenille 30 € ja
muille 90 €
Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta lötyvät osoitteesta:
https://hoski.fi/kilpailut/ilmoittautuminen-ohjeet-ja-tulokset/
3. Aikataulu
Kilpailutoimisto on avoinna 9.8 . klo 18-20, saapumisilmoittautuminen ei
ole pakollinen
kilpailupäivät
10.8 aikataulun mukainen ensimmäinen varoitusviesti klo 10.55 ( Moth )
11.8 aikataulun mukainen en simmäinen varoitusviesti klo 10.55 ( Moth )
Kilpailussa on enintään 10 purjehdusta siten, että päivässä on enintään viisi.
Sunnuntaina 11.8 ei anneta varoitusviestiä klo 15.00 jälkeen.
Kaikki ilmoitukset löytyvät HSK:n kilpailutoimiston ilmoitustaululta.

(sekä mahdollisesti Formula 18 – Whats up ryhmästä )
4. Mittaukset
Kunkin veneen on varauduttava pyydettäessä esittämään voimassa oleva
mittaustodistus.
5. Purjehdusohjeet
Purjehdusohjeet on saatavissa viimeistään 8.8 klo 21.00 lähtien
https://portal.manage2sail.com,
6. Kilpailupaikka
Kilpailusatamana toimii HSK:n satama osoitteessa Vattuniemen puistotie 1,
00210 HKI. Veneiden säilyttäminen kilpailun ajan kilpailusatamassa ei ole
pakollista. Kilpailijat voivat tuoda veneensä HSK:n pohjoiskentälle 7.6
alkaen.
7. Radat
Purjehdittava rata on luovi-myötätuulirata
8. Rangaistusjärjestelmä
Sääntöä PKS44.1 muutetaan siten, että kahden käännöksen rangaistus
korvataan yhden käännöksen rangaistuksella.
9. Pistelasku
Kun vähemmän kuin viisi purjehdusta on suoritettu, veneen
kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehduksista saamien pisteiden
summa.
Kun 5-10 purjehdusta on suoritetuu, veneen kokonaispistemäärä on sen
kaikista purjehduksista saamien pisteiden summa, josta jätetään pois sen
huonoin pistemäärä.
10.Vastuuvapautus
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Kts sääntö PKS 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.
11.Vakuutukset
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus,
jonka vakuutusmäärä on vähintään 250 000 €.
12.Lisätietoa
Kilpailupäällikkö Ossi Hyvönen, 046 811 2523

