Kilpailukutsu: Porkkala Race 3.9.2022
Järjestävä seura
Kantvikin Purjehtijat ry, KVP
Säännöt
Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen Kilpailusääntöjä 2021 – 2024 (PKS) sekä
niiden kansallisia lisäyksiä ja poikkeuksia, FinRating-sääntöä SPV lisäyksillä sekä tämän kilpailun
purjehdusohjeita.
Muutokset PKS:ihin:
Automaattiohjauksen käyttö on sallittu, tämä muuttaa PKS 52
Osallistuvien veneiden luokkasäännöt ovat voimassa vain purjehdusominaisuuksiin vaikuttavilta osin.
Varustuksen osalta noudatetaan tämän kilpailun kutsua sekä purjehdusohjeita.
Mainonta
Kilpailijoiden oikeutta näyttää mainontaa ei rajoiteta.
Luokkajako
FinRating: yksi luokka, köliveneet, jos yksityyppi veneitä on 5 tai enemmän muodostavat nämä oman luokan
Järjestäjät pidättävät itselleen oikeuden luokkajakojen muutoksiin.
Katsastus
Kaikkien luokkien veneiden tulee olla katsastettu vähintään luokkaan neljä (4). Kaikissa
veneissä tulee olla meriteiden sääntöjen mukaiset kelluntavälineet, kulkuvalot ja katsastusluokka kolmen (3)
mukaiset hätäraketit ja soihdut. Veneille voidaan suorittaa turvakatsastus ennen ja jälkeen
kilpailun.
Lähtö ja maali
Lähtö tapahtuu lauantaina 3.9. Kantvikin lahdelta KVP:n jollarannan edustalta. Arvioidut ensimmäisten
varoitusviestien ajankohdat ovat lauantaina 3.9.2022 klo 12.
Luokat lähtevät 15 minuutin välein. Maali sijaitsee yöpymissataman edustalla, joka sijaitsee Porkkalan selän
ympäristössä.
Radat
Tarkka ratakuvaus on kilpailuohjeissa. Kilpailualueena on merialue Porkkalan selän ympäristössä. Rata
suunnitellaan odotettavissa olevat tuuliolosuhteet huomioiden siten, että arvioitu lähdön kesto on n. 4 tuntia.
Poikkeama tästä ei kuitenkaan oikeuta hyvitykseen. Tarvittaessa rataa voidaan lyhentää.
Kipparikokous ja kilpailuohjeet
Kipparikokous pidetään Hupisaaressa lauantaina 3.9.2022 kello 10:00.
Kilpailuohjeet jaetaan kipparikokouksessa.
Palkintojen jako
Palkintojen jako pidetään kilpailun jälkeen yöpymissatamassa.
Ilmoittautuminen
Kilpailuun voi ilmoittautua osoitteessa Manage2sail.com viimeistään 2.9.2021.
Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osallistuvan veneen nimi, purjenumero, seura,
kipparin nimi sekä veneen FinRating. Osallistumismaksu on 50 euroa (venekunta jonka kaikki miehistön
jäsenet ovat alle 24 vuotiaita 30 euroa). Maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Manage2sail.com sivuilla
Mittaus
Osallistuvan köliveneen tulee esiintyä Suomen kansallisessa FinRating-taulukossa tai sillä on oltava
voimassaoleva suomalainen FinRating-todistus. Kilpailulautakunnalta voi anoa tähän poikkeuksen.
Veneen on oltava käytettävissä tarkastusmittausta varten kohdan 7.2 mukaisesti.
Kieltäytyminen tästä on peruste sen purjehduksen mitätöinnille ilman protestikäsittelyä.
Rangaistukset ja protestit

Kaikkien luokkien osalta sääntöjä 44.1 ja 44.2 muutetaan siten, että vaaditaan vain yksi käännös, johon
sisältyy yksi vastakäännös ja yksi jiippi.
Vene, joka rikkoo sääntöä 29.1 (Yksittäinen palautus) saa purjehdittuun aikaansa 2% suuruisen lisäyksen,
tämä muuttaa PKS A4.2.
Protestilautakunnan päätökset ovat säännön 70.4 nojalla lopullisia.
Pistelasku
Kilpailussa käytetään PKS liitteen A mukaista sijalukupistejärjestelmää.
Vastuunrajoitus
Jokainen kilpailija osallistuu omalla vastuullaan, PKS 4 mukaisesti. Järjestäjillä ei ole
mitään vastuuta kilpailun aikana tai sen yhteydessä tapahtuvista aineellisista tai
henkilövahingoista tai kuolemantapauksista.
Vakuutukset
Jokaisella veneellä on oltava voimassaoleva vastuuvakuutus, joka kattaa vahinkoja 500.000€ saakka.
Lisätiedot ja yhteydenotot:
kilpailut@kantvikinpurjehtijat.fi
Varsinainen kilpailukutsu päättyy tähän
Satamajärjestelyt ja -palvelut
Kilpailuun osallistuva vene voidaan pitää päivä ennen ja jälkeen kilpailun Hupisaaren aallonmurtajalla tai
Jollarannassa ilman eri maksua. Muuten sovittava säilytyksestä erikseen Kim Sjöblomin (+358 40 743 1553)
kanssa.
Lauantai-iltana yövytään saaressa Porkkalan selän alueella.

