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04.05.2019

Lightning-luokan ranking 18. – 19.5.2019
Järjestäjä: Merenkävijät , Särkkä , Helsinki
Kilpailukutsu
Merenkävijät r.y. järjestää Lightning-luokan ranking-kilpailun 18.-19.5.2019 Helsingissä, seuran kotisatamassa Särkkä
nimisellä saarella. Kilpailualue Helsingin edustalla, rata-alueella C .

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Säännöt
Kilpailuissa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä
Purjehduksen kilpailusääntöjen Liite P.
Purjehduksen kilpailusääntöjen Liite S (Vakiopurjehdusohjeet)

2.

Mainonta
Veneitä voidaan vaatia näyttämään kilpailujärjestäjän valitsemia ja toimittamia mainoksia.

3.
3.1.
3.2.

Kilpailukelpoisuus, ilmoittautuminen ja maksut
Kilpailu on avoin Lightning-luokan veneille.
Kelpoisuusehdot täyttävät veneet voivat ilmoittautua täyttämällä lomakkeen, joka löytyy sivustolta
https://www.manage2sail.com/fi-FI ja maksamalla osallistumismaksun viimeistään ti 14.5.2019 klo 23:59
Jälki-ilmoittautumisia hyväksytään järjestäjän harkinnan mukaan.

3.3.

5.
5.2.
5.3.

7.
7.1.

Ilmoittautumismaksu
Ilmoittautumismaksu on 50 euroa venettä kohden ja se maksetaan tilille :
Merenkävijät ry. IBAN:FI75 1271 3000 0077 69
Mikäli veneelle hyväksytään ilmoittautuminen aiemmin mainitun ilmoittautumisajan jälkeen, veneen on tällöin
maksettava ilmoittautumismaksun lisäksi jälki-ilmoittautumisen lisämaksu 20 euroa.

Aikataulu
Rekisteröityminen tapahtuu kilpailutoimistossa, joka sijaitsee Särkän saarella, venevajan etelä-päädyssä. Siellä
on myös epävirallinen ilmoitustaulu, johon pyritään sijoittamaan kopiot virallisista ilmoituksista.
Rekisteröityminen ym. ja kilpailupäivien ensimmäiset lähdöt alla olevassa taulukossa.

Perjantai 17.5. klo 18-20 , lauantai 18.5. klo 9-10
Lauantai 18.5. klo 10:00
Lauantai 18.5. klo 11:55
Sunnuntai 19.5. klo 10:55

Rekisteröityminen
Kipparikokous
Ensimmäinen varoitusviesti
Ensimmäinen varoitusviesti

7.2.
7.3.
7.4.

Suunniteltu purjehdusten lukumäärä on kolme (3) purjehdusta päivässä. [ Tarpeen mukaan (odotettavissa olevat
tuuliolosuhteet), voidaan lauantaina lähettää 4 purjehdusta ja silloin vastaavasti sunnuntaina vain 2].
Sunnuntaina 19.5.2019 ei anneta varoitusviestiä enää klo 15 jälkeen.
Palkintojen jako sunnuntaina 19.5.2019 , mahdollisimman nopeasti protestiajan mentyä umpeen.

8.
8.1.

Mittaukset
Tarkistusmittauksia ja varustetarkistuksia voidaan suorittaa milloin tahansa ennen ja jälkeen kilpailuja sekä
kilpailupäivinä.

9.
9.1.

Purjehdusohjeet
Purjehdusohjeet ovat Purjehduksen kilpailusääntöjen Liite S, Vakiopurjehdusohjeet (Liite P), sekä täydentävät
purjehdusohjeet, jotka julkaistaan viralliselle ilmoitustaululle Manage2Sail-järjestelmässä tämän kilpailun
kohdalla ( https://www.manage2sail.com/fi-FI ). Kopioita em. ohjeista voidaan näyttää myös kilpailun
toimiston (Särkän saarella) yhteydessä olevalla ilmoitustaululla.

10.
10.1.

Kilpailupaikka
Merenkävijöiden kotisatama Särkän saarella toimii kilpailukeskuksena.
Maanteitse paikalle siirrettävät veneet voi laskea veteen Merisataman alueelta, jossa on muutama luiska.
Merenkävijöillä ei ole mahdollisuutta tarjota nostomahdollisuutta mantereella.
Purjehdukset suoritetaan Purjehduskilpailujen Rata-alueella C (Särkän-Harakan-Liuskasaari-Sirpalesaari
eteläpuolella). Jos olosuhteet niin vaativat, voidaan käyttää muuta rata-aluetta.

10.2.

11.

Radat
Radat ovat Vastatuuli / myötätuuli –tyyppisiä ratoja.

13.
13.3.

Pistelasku
(b)
Kun 5 – 6 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehduksista saamien
pistemäärien summa, josta jätetään pois sen huonoin pistemäärä.

14.

Huoltoveneet
Huoltoveneiden tulee rekisteröityä ja toimittaa kilpailutoimistoon lista purjehtijoista , joista ne ovat vastuussa.

15.

Veneiden säilytys
Kilpailun aikana veneitä on säilytettävä niille osoitetussa paikassa laiturissa (vedessä), silloin kun ne ovat
satamassa.

16.

Maihinnostorajoitukset
Veneitä ei saa nostaa maihin kilpailun aikana, paitsi kilpailulautakunnan etukäteen antamalla kirjallisella
luvalla ja sen ehtojen mukaisesti.

19.

Palkinnot
Palkintoja jaetaan SPV:n palkintosuositusten mukaisesti.

20.

Vastuuvapautus
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 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.

21.

Vakuutus
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus.

22.

Lisätietoja
Ilmoittautuessaan kilpailija hyväksyy sen, että Merenkävijät julkistaa osallistuja- ja tulosluettelot
Manage2Sail-järjestelmässä sekä mahdollisesti myös kotisivuillaan. Samoin Merenkävijöiden kotisivuilla
saatetaan julkaista kilpailujen yhteydessä taltioitua video- ja kuvamateriaalia.
Lisätietoja saa sivustolta ( https://www.manage2sail.com/fi-FI , tämän kilpailun kohdalta ) , sekä ennen
perjantaina 17.5.2019 alkavaa rekisteröitymistä, Merenkävijöiden toimistolta : gsm: 0407720451 ,
toimisto@merenkavijat.fi , http://www.merenkavijat.fi/ (kohta kilpailutoiminta) sekä
Juha Saaristo , gsm: 0505632153 , juha.p.saaristo@gmail.com

Ilmoituksia purjehtijoille:
Lauantaina 18.5.2019 , purjehdusten jälkeen kilpailijoilla on mahdollisuus saunoa , ja sen jälkeen osallistua
Lightning-liiton järjestämään ohjelmaan.
Edellä kuvatun Lauantain 18.5.2019 ohjelman yhteydessä (ennen tai jälkeen), kilpailijoilla on mahdollisuus
myös ruokailuun, joka sisältyy ilmoittautumismaksuun.
Lauantain ja sunnuntain välisenä aikana veneet on säilytettävä vedessä, niille osoitetussa laituripaikassa.
Muita ohjeita (vesillelaskupaikat ja laituripaikat) koostetaan erilliseen dokumenttiin, joka jaetaan Lightningliiton ja Merenkävijöiden sivuston kautta.

