
HSS
Downtown Sailing Week

Optimistijolla
HAASTAJAKILPAILU

18.6.2017

Helsingfors Segelsällskap r.f
Helsinki, Liuskasaari

yhteistyössä
Suomalainen pursiseura ry

Helsinki, Sirpalesaari

KILPAILUKUTSU

1. SÄÄNNÖT

Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä (PKS) 2017-2020 määriteltyjä sääntöjä soveltaen ja
SPV:n haastajakilpailun kilpailusääntöjä, liite B.

Kilpailussa on oma kilpailun järjestäjän nimeämä kisaluotsi, jonka tehtävänä on ohjata purjehtijoiden toimintaa
rannassa ja vesillä. Seurojen ohjaajat voivat toimia kisaluotsin apuna ja turvaveneinä, luotsitoiminnasta sovitaan
kunkin kanssa erikseen saapumisilmoittautumisen yhteydessä.

PKS liite G3 on voimassa. Kilpailua varten vuokrattu tai lainattu vene voi käyttää luokkasääntöjensä vastaisia
kansallisuuskirjaimia tai purjenumeroa. Käytettävä vene ja purjenumero tulee ilmoittaa rekisteröitymisen yhteydessä.

Purjehtijoiden, ryhmien johtajien, valmentajien ja muun huoltohenkilökunnan on aina vesillä ollessaan käytettävä
henkilökohtaisia kelluntavälineitä paitsi hetkellisesti vaatteita lisätessään ja vaihtaessaan. Tämän säännön
rikkominen ei ole veneen tekemän protestin peruste. Muuttaa sääntöä PKS 60.1(a)

2. MAINONTA
Veneitä voidaan vaatia näyttämään kilpailujärjestäjän valitsemia ja toimittamia mainoksia

3. KILPAILUKELPOISUUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Kilpailu on avoin kaikille Optimistijollaluokan luokkasäännön täyttäville veneille.
Kilpailu on ensisijaisesti tarkoitettu aloitteleville purjehtijoille. Kilpailija saa täyttää enintään 15 vuotta kilpailuvuoden
aikana. Kilpailijoiden tulee olla Suomen Optimistijollaliiton ja jonkin SPV:n jäsenseuran jäseniä.

Kilpailuun ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake kilpailun nettisivulla www.dtsw2017.fi.
Osallistumismaksu tulee maksaa ilmoittautuessa.
Ilmoittautuminen ennakkoilmoittautumismaksulla tulee tehdä viimeistään 10.6.2016. Jälki-ilmoittautuminen on
mahdollista 15.6.2016 saakka maksamalla ilmoittautumismaksun lisäksi jälki-ilmoittautumismaksu.
Ilmoittautumismaksua ei palauteta.

4. ILMOITTAUTUMISMAKSU
Osallistumismaksu on 30€. Jälki-ilmoittautumisesta peritään 10€ lisämaksu.

5. AIKATAULU
Kilpailu pidetään 18.6.2016
Saapumisilmoittautuminen 18.6.2017 klo 08:30- 09:30
Kipparikokous pidetään aikaisintaan 9.30.
Ensimmäinen varoitusviesti aikaisintaan10.55,varoitusviestejä ei anneta klo 16.00 jälkeen.
Suunniteltu purjehdusten määrä on kolme.



6. PURJEHDUSOHJEET
Purjehdusohjeet ovat saatavana saapumisilmoittautumisen yhteydessä ja ne julkaistaan HSS:n internetsivuilla
ennen kilpailun alkamista.

7. KILPAILUPAIKKA
Kilpailusatama HSS Liuskasaari, Helsinki
Kilpailualueena rata-alue C Liuskasaaren edustalla. Rata-alueiden sijainnit esitetty liitteessä A, Etäisyys
kisasatamasta rata-alueille on n. 0,5 nm.

8. RADAT
Purjehdittavat radat ovat vastatuuli-myötätuuliratoja

9. HUOLTOVENEET
Jokaisen huoltoveneen tulee ilmoittautua kilpailutoimistossa.
Huoltoveneitä voidaan velvoittaa toimimaan turvaveneinä kilpailupäällikön ohjeiden mukaisesti.

10. RADIOLIIKENNE
Vene ei saa kilpaillessaan lähettää radiosanomia eikä lähettää radiosanomia, jotka eivät ole kaikkien saatavissa.
Tämä rajoitus koskee myös matkapuhelimia.

11. PALKINNOT
Kilpailussa jaetaan palkinnot vähintään 5 purjehtijalle

12. VASTUUVAPAUTUS
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 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.

13. VAKUUTUS
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka korvaussumma on min.250 000€
vahinkotapahtumaa kohti. Vakuutustodistus on esitettävä ilmoittautuessa.

14. MUUTOKSET
Kaikki muutokset tähän kilpailukutsuun julkaistaan ennen 12.6.2017 tapahtuman internetsivulla

15. LISÄTIEDOT
Lisätiedot  hss@hss-segel.fi.
Kilpailun järjestäjän internet-sivut www.helsinkisailing.com,
tapahtuman internet-sivut www.dtsw2017.fi



Liite A

Likimääräinen kilpailualue



Liite B

Haastajakilpailun kilpailusäännöt
Perussäännöt
1. Noudata hyvän kilpailuhengen periaatteita.
2. Vältä törmäystä toiseen veneeseen.
Kun veneet kohtaavat
3. Kun kohtaat eri halssilla olevan toisen veneen, vasemmalla

halssilla olevan veneen on väistettävä oikealla halssilla
olevaa venettä.

4. Ollessasi samalla halssilla kuin toinen vene, väistä sitä
(a) jos se on edessäsi,
(b) jos se on suojan puolellasi.

5. Kun lähdön jälkeen lähestyt merkkiä tai muuta esinettä,
jota molempien veneiden tarvitsee väistää, ja toinen
vene on sinun ja merkin tai muun esineen välissä, niin
anna toiselle veneelle riittävästi tilaa sen turvalliseen
ohittamiseen samalta puolelta. Kuitenkin kun veneet
ovat vastakkaisilla halsseilla vastatuulimerkillä, tämä
sääntö ei päde.

6. Silloin kun toisen veneen pitää väistää sinua ja itse muutat suuntaa, anna sille
riittävä mahdollisuus väistöön.

Muut säännöt
7. Lähtöviestin hetkellä veneesi pitää olla lähtölinjan takana.
8. Lähtöviestin jälkeen sinun pitää purjehtia järjestäjien kuvaama rata.
9. Veneesi ei saa koskettaa ratamerkkiä.
10. Jos luulet toisen veneen rikkoneen jotakin sääntöä tai jos et ole selvillä

säännöistä milloin tahansa purjehduksen aikana, kuvaile tapahtuma
kisaluotsille purjehduksen jälkeen. Kisaluotsi voi lisätä kaksi pistettä minkä
tahansa sääntöjä rikkoneen veneen tulokseen. Jos rikkomus on vakava,
kisaluotsi voi lisätä ylimääräisiä pisteitä veneen tulokseen.


