Kilpailukutsu
Lightning- ja Finn- Ranking 1.-2.9.2018
Tampereen Pursiseura, Kekkosenkatu 10, Tampere

1. Säännöt
o Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä 2017-2020(PKS) määriteltyjä
sääntöjä sekä osallistuvien luokkien luokkasääntöjä.
o Purjehduksen kilpailusääntöjen liite P on voimassa.
o Purjehduksen kilpailusääntöjen liite S on voimassa.
o Purjehduksen kilpailusääntöjen liite G3 on voimassa.
2. Kilpailukelpoisuus ja ilmoittautuminen
Regatta on avoin kaikille seuraavien luokkien veneille:
Luokka
Osallistumismaksu
Lightning
65 €
Finn
50 €
Kilpailu on avoin kaikille veneille, jotka täyttävät luokkasääntöjen vaatimukset. Kilpailijan pitää
olla SPV:n jäsenseuran jäsen sekä kyseisen luokan luokkaliiton jäsen. Kuluvan vuoden
jäsenmaksu on oltava suoritettu ennen kilpailua.
Ilmoittautuminen tapahtuu www.taps.fi sivuston lomakkeen kautta ja maksamalla viimeistään
26.8. 2018 osallistumismaksun Tampereen Pursiseuran tilille FI5020941800018625. Maksun
viestikentässä on ilmoitettava luokka (Lightning, Finn), purjehtijan nimi, purjenumero ja seura.
Kuitti maksusta on näytettävä saapumisilmoittautumisen yhteydessä. Jälki-ilmoittautuminen on
mahdollista 29.8 asti jolloin osallistumismaksu on korotettu +20 euroa.
3 Aikataulu
Perjantai 31.8.
Lauantai 1.9.
Lauantai 1.9.
Lauantai 1.9.
Sunnuntai 1.9.
o
o
o
o

18.00 – 20.00 Saapumisilmoittautuminen
9.00 – 9.45 Saapumisilmoittautuminen
10.00 Kipparikokous
11.55 Ensimmäisen purjehduksen varoitusviesti
10.55 Ensimmäinen purjehduksen varoitusviesti

Purjehdusten kokonaislukumäärä on enintään kuusi(6)
Suunniteltu purjehdusten lukumäärä on 3 purjehdusta päivässä.
Viimeisenä kilpailupäivänä ei anneta varoitusviestiä klo 15.00 jälkeen.
Palkintojen jako sunnuntaina mahdollisimman nopeasti protestiajan umpeutumisen
jälkeen.

4. Purjehdusohjeet
o Kilpailutoimistosta 31.8. klo 18-20 ja la 1.9. klo 9-10. Saapumisilmoittautumisen
yhteydessä on esitettävä maksukuitti ja vakuutustodistus kilpailutoimistossa.
5. Mittaukset
o Tarkistusmittauksia ja varustetarkistuksia voidaan suorittaa milloin tahansa regatan
aikana.

6. Kilpailualue ja rata
o Näsiselkä
o Radat ovat luovi/ myötätuuli- tyyppisiä
7. Huoltoveneet
o Huoltoveneiden tulee rekisteröityä ja toimittaa lista purjehtijoista, joista ne ovat
vastuussa.
8. Palkinnot
o Palkintoja jaetaan SPV:n palkintokaavan mukaisesti.
9. Vastuuvapautus
o Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso PKS 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.
10. Vakuutus
o Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus
11. Tietojen julkistaminen
o Ilmoittautuessaan kilpailija hyväksyy, että TaPS julkistaa osallistuja- ja tulosluettelot
mm. kotisivuillaan ja että myös kilpailun yhteydessä olevaa video- ja kuvamateriaalia
julkaistaan.
12. Lisätietoja
o Tampereen Pursiseura ry.

www.taps.fi

kilpailupaallikko@taps.fi

