
 

Kilpailukutsu

Purjelautojen Raceboard-luokan  Suomen mestaruuskilpailu
08.-09.09.2018
Paikka: Hamina Vilniemen Camping Katso Kilpailupaikka
Vesialue: Camping alueen edustalta etelään aukeava vesialue, Uolionselkä
Järjestää:  www.kouvolansurffarit.fi

Suomen Purjehdus ja Veneily hyväksymä kilpailu

1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä,
World Sailing 2017-2020
1.1 Liitettä B ja kunkin luokan luokkasääntöjä kansallisin poikkeuksin.
2.
Kilpailu on avoin kaikille Race Board luokan laudoille, max purje miehet 9.5 m2 
naiset 8.5 m2, nuoret 8.5 m2. 
2.1 Lautoja tullaan, voidaan vaatia näyttämään kilpailujärjestäjän valitsemia ja 
toimittamia mainoksia
3.
Ennakkoilmoittautuminen 07.09.2018 mennessä
3.1. Ilmoita Ilmoittautumislomake seuraavat tiedot:
Purjenumero, Nimi, Seura, Sarja/luokka, Välineet (lauta, purjeet)

3.2. Purjehdusohjeet ovat saatavilla www.kouvolansurffarit.fi , www.purjelautaliitto.fi ja paikan 
päällä 08.09. klo 9:00  - 10:00

4. Aikataulu
08.09.2018 Kipparikokous  klo 10.00
Ensimmäisen mahdollisen purjehduksen varoitusviesti aikaisintaan klo 10:55

 09.09.2018 Kipparikokous  klo 10:00
Ensimmäisen mahdollisen purjehduksen varoitusviesti aikaisintaan klo 10:55
Viimeisen mahdollisen purjehduksen varoitusviesti klo 16.00

5. Palkintojenjako klo 17:30

6. Lauta ja välineet voidaan tarkistaa milloin tahansa luokkasääntöjen kelpoisuusvaatimusten 
toteamiseksi.

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&text=Kipailupaikka&srs=EPSG:3067&y=6709958&x=513773&lang=fi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL2j-7cZFvtk6ahMfYItS7TrIphvUy7uwLIhfKWVzVq4YGGg/viewform?formkey=dHFOQXNkaUh3ZFZ6VTNIRmZpVFYzRnc6MQ#gid=0
http://www.purjelautaliitto.fi/
http://www.kouvolansurffarit.fi/
http://www.kouvolansurffarit.fi/


6.1. On jokaisen kilpailijan omalla vastuulla osoittaa, että lauta ja välineet ovat luokkasääntöjen 
mukaisia.
6.2. Erityistä huomiota voidaan kiinnittää purjenumeroiden sääntöjenmukaisuuteen

7. Kilpailumaksu:
Ennakkoilmoittautumiset 07.09.2018 mennessä € 40, nuoret € 30, tili: Nordea FI08 1072 3000 
2052 57 (107230-205257) (KoSu) tai paikanpäällä € 45, nuoret € 35

8. Palkinnot: Kolme parasta palkitaan, kevyt ja raskas kolme parasta palkitaan, paras nainen 
palkitaan, paras master palkitaan, paras nuori palkitaan.

9. Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan, sääntö 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

Seuraava ei kuulu kilpailuohjeeseen
10 Lisätiedot

Tiedustelut: Heikki Ruuhimäki, puh. +358 (0)400 659454
                +358 (0)5 3710351 
                  heikki@bri-fin.fi

Majoitustiedustelut: Hamina Camping, puh +358 (0)5 3459183, Hamina camping

Yhteistyössä mukana
www.bri-fin.fi
www.haminanpursiseura.fi
http://www.kotkanpursiseura.fi/

15.1 Huom !!  Kilpailijakokous (Raceboard jaos), klo xx:xx 08.09.2018,jos tarpeen

http://www.kotkanpursiseura.fi/
http://www.haminanpursiseura.fi/
http://www.bri-fin.fi/
http://hamina-camping.fi/fi/
mailto:heikki@bri-fin.fi
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