KILPAILUKUTSU
ILCA 7, ILCA 6 ja ILCA 4 Ranking
27.-28.8.2022
Kuopion Pursiseura, Vesitie 17, 70460 Kuopio

1. Säännöt
1.1. Purjehduksen kilpailusäännöissä määritellyt säännöt.
1.2. Purjehduksen kilpailusääntöjen liite P.
1.3. Purjehduksen kilpailusääntöjen liite S (vakiopurjehdusohjeet)

2. Mainonta
Veneitä voidaan vaatia näyttämään kilpailun järjestäjän valitsemia ja toimittamia mainoksia.
3. Kilpailukelpoisuus, ilmoittautuminen, maksut
3.1.
Osallistumismaksu viimeistään 22.8.
60 €

Osallistumismaksu 23.-26. (jälk. ilm.)
70€

3.2. Kelpoisuusehdot täyttävät veneet voivat ilmoittautua täyttämällä lomakkeen joka löytyy sivustolla https://www.manage2sail.com/fi-FI ja maksamalla
osallistumismaksun Kuopion Pursiseuran tilille FI78 5600 0520 4460 09.
3.3. Luokka avataan ellei muuta ole erikseen sovittu kirjallisesti, jos vähintään
viisi venettä on ilmoittautunut ja maksanut osallistumismaksun 22.8.2022 klo
23:59 mennessä.
3.4. Jälki-ilmoittautumisia 18-20.5 hyväksytään järjestäjän harkinnan mukaan
mutta vain avatuissa luokissa.
3.5. Mikäli jonkun luokan osallistujamäärä on pieni, voidaan sen lähtö määrätä
tapahtuvan samanaikaisesti toisen luokan lähdön kanssa.

4. Aikataulu
Lauantai 27.8. kl 10.55
Sunnuntai 28.8. kl 10.55

ensimmäinen varoitusviesti
ensimmäinen varoitusviesti

4.1. Suunniteltu purjehdusten lukumäärä on 3 purjehdusta päivässä.
4.2. Sunnuntaina ei anneta varoitusviestiä klo 16:00 jälkeen.
4.3. Palkintojenjako mahdollisimman nopeasti sunnuntain protestiajan umpeuduttua

5. Mittaukset
Tarkistusmittauksia ja varustetarkistuksia voidaan suorittaa milloin tahansa regatan aikana.
6. Purjehdusohjeet
Purjehdusohjeet ovat Purjehduksen kilpailusääntöjen Liite S, vakiopurjehdusohjeet, sekä täydentävät purjehdusohjeet, jotka julkaistaan virallisella ilmoitustaululla https://www.manage2sail.com/fi-FI. Kopioita ohjeista voidaan näyttää KuoPS:n toimintakeskuksen seinällä olevalla ilmoitustaululla.

7. Kilpailupaikka
Kilpailukeskuksena toimii Kuopion Pursiseuran satama.
8. Rata-alue
Kilpapurjehdukset suoritetaan Satamaselän rata-alueella Liite 1.
9. Radat
Radat ovat outerloop/innerloop tai vastatuuli/myötätuuli- tyyppisiä.
10. Huoltoveneet
Huoltoveneiden tulee rekisteröityä ja toimittaa lista purjehtijoista, joista ne
ovat vastuussa.
11. Palkinnot
Palkintoja jaetaan SPV:n palkintokaavan mukaisesti.
12. Vastuuvapautus
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso PKS sääntöä
3, 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.
13. Vakuutus
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus.
14. Tietojen julkistaminen
Ilmoittautuessaan kilpailija hyväksyy, että KuoPS julkistaa osallistuja- ja tulosluettelot mm. kotisivuillaan ja että myös kilpailun yhteydessä olevaa video- ja
kuvamateriaalia julkaistaan.
15. Lisätietoja
Lisätietoja sivustolla https://www.manage2sail.com/fi-FI tai Jussi Hämäläinen:
jussiha17(at)hotmail.com, 050 083 3007

Liite 1

