KILPAILUKUTSU VELLAMON KIERROS -KILPAILUUN 30.07.2022
Kotkan pursiseura järjestää Vellamon kierros -kilpailun.

SÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan ISAF:n Purjehduksen kilpailusääntöjä 2021-2024, SPV:n määräyksiä, FinRatingsääntöä 2022, Suomenlahti rankinginsarjan sääntöä sekä myöhemmin julkaistavaa purjehdusohjetta ja
rataa.

KILPAILUKELPOISUUS
Kilpailu on avoin yksirunkoisille köliveneille ja avoimen luokan veneille.
Köliveneiltä edellytetään FinRating 2022 taulukon mukaista tasoituslukua tai voimassa olevaa FinRating
todistusta. NonSpinnaker todistus kelpaa.
Veneellä tulee olla kotimaansa ISAF:n kansallisen jäsenjärjestön rekisteröimä purjenumero, mutta myös
muiden maiden tunnukset hyväksytään, jos vene erottuu sillä muista kilpailijoista.
Kilpailevan veneen tulee olla katsastettu johonkin luokkaan 1-3. Yksityyppiluokkaveneiden tulee olla
katsastettu johonkin luokkaan 1-3 tai varusteiden tulee olla luokkasäännön mukaiset.
Veneellä on oltava voimassa oleva vakuutus, joka sisältää vastuuvakuutuksen.
Veneen päällikön tulee olla SPV:n alaisen seuran tai järjestön jäsen tai vastaavan kansainvälisen järjestön
jäsen.
Avoimien luokan kilpailukelpoisuus on veneillä, jotka on katsastettu luokkaan 1-3, ja ovat rakenteeltaan ko.
kilpailuun sopivia. Tämän asian ratkaisee tarvittaessa kilpailulautakunta ennen kipparikokousta.
Kevytveneillä tai jollilla ei voi osallistua tähän kilpailuun.

KILPAILULUOKAT
FinRating luokan veneet jaetaan kahteen luokkaan 1 ja 2. Tulokset lasketaan aikaa ajalle menetelmällä.
Alustava luokkajako, jota voidaan muuttaa, kipparikokouksen alkuun asti on seuraava:
Luokka

Luokkajako

FinRating 1

0,900 tai yli

FinRating 2

0,899 tai alle

Avoin

1,000

Huom!
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ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT
Ilmoittauminen viimeistään keskiviikkona 27.7.2022 23.59 mennessä. Mikäli vene haluaa kilpailla
nonspinnaker -mittakirjalla on sen ilmouttauduttava viimeistään 96 tuntia ennen kilpailun starttia.
Kilpailuun ilmoittaudutaan Kotkan pursiseuran kotisivujen verkkokaupan kautta osoitteessa
http://www.kotkanpursiseura.fi/ilmoittautuminen/

KILPAILUN AIKATAULU
Lähtö 1: Finrating 2 ja avoin luokka ensimmäinen varoitusviesti klo 10.55.
Lähtö 2: Finrating 1 ensimmäinen varoitusviesti klo 11.05 tai vähintään 5 minuuttia edellisen lähdön jälkeen
Veneet, jotka eivät ole tulleet maaliin 30.7.2022 klo 16 mennessä, kirjataan ei-maaliintulleiksi (DNF).

MITTAKIRJAT JA MUUT ASIAKIRJAT
Tarvittavien mittakirjojen tulee olla kilpailun järjestäjien saatavilla viimeistään 29.7.2022. Veneen tietojen
ja ilmoittautumisen oikeellisuudesta, sekä tarvittavista asiakirjoista vastaa veneen kippari.
Suomessa katsastetulla veneellä tulee olla todistus voimassa olevasta katsastuksesta vuodelta 2022.
Veneellä tulee olla viranomaisten edellyttämät luvat ja asiakirjat.

TARKASTUKSET
Veneille voidaan tehdä tarkastuksia ennen lähtöä ja kilpailun lähtöalueelle siirryttäessä, sekä maaliintulon
jälkeen.

PURJEHDUSOHJEET
Purjehdusohjeet julkaistaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla osoitteessa www.kotkanpursiseura.fi 48 h
ennen kilpailua. Purjehdusohje on saatavilla tulostettuna myös kipparikokouksessa.

KIPPARIKOKOUS
Kipparikokous pidetään 30.7.2022 klo 10.00, Kotkan Meriniemessä osoitteessa Meriniementie 2, 48100
Kotka.

RADAT
Ratana kilpailussa on merirata. Pituus n. 20 mpk.
Oletuksena purjehditaan A-rata.
Kipparikokouksessa ilmoitetaan mahdollisesta vararadan käytöstä
Rata julkaistaan purjehdusohjeen yhteydessä.
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Lähtöalue on heti Sapokan vierasvenesataman eteläpuolella.

RANGAISTUKSET
Protestit pitää kirjoittaa lomakkeille, joita saa Kotkan Meriniemen kilpailutoimistosta, ja ne on jätettävä
kilpailulautakunnalle yhden (1) tunnin kuluessa viimeisen veneen maaliin tulosta. Protestit käsitellään
mahdollisimman pian suunnilleen niiden saapumisjärjestyksessä. Kilpailulautakunta kokoaa tarvittaessa
protestilautakunnan kilpailevien veneiden kippareista, jotka eivät ole protestin osapuolia.
Tapahtuman aikaan otettavat rangaistukset, PKS 44.1 ja 44.2 mukaisesti ovat voimassa, ja näiden
toteutumista valvovat muut kilpailevat veneet.

PALKINNOT
Palkintoja jaetaan edellä luetelluissa kilpailuluokissa kolmelle parhaalle.
Jos luokassa on vähemmän, kuin kolme venettä, niin palkintoja ei jaeta.
Palkintojen jako Meriniemessä Cafe Laiturin edustalla klo 17.

VASTUUVAPAUTUS
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin (PKS sääntö 3, päätös kilpailla). Kilpailun järjestäjä ei vastaa mistään
aineellisesta tai henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä, sitä
ennen, sen aikana tai sen jälkeen.

LISÄTIETOJA
Lisätietoja kilpailusta sähköpostilla, purjehdusjaosto@outlook.com

