
 
 
 
KILPAILUKUTSU – Europe -luokan karsintakilpailu 3/2018 ja Zoom8 ranking 2/2018 
Tapahtuma: Europe Class Finlandin karsintakilpailu sekä Zoom8 rankingkilpailu. Tapahtuma on avoin kaikille 
Europe ja Zoom8 –luokan veneille. Kilpailu on myös osa Europe –luokan rankingsarjaa.  
 
Järjestäjä: HELSINGFORS SEGELKLUBB RY, Vattuniemen puistotie 1, 00210 Helsinki 
 
Aika: 26-27.toukokuuta 2018 
 
Kilpailukutsu on laadittu Purjehduksen kilpailusääntöjen liitteen K kappalenumeroinnin mukaisesti. 
Puuttuvat kappaleet ja numerot on tarkoituksellisesti jätetty pois. 
 
1 SÄÄNNÖT 
 
1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä (PKS) määriteltyjä sääntöjä. 
 
1.2 Europe Class Finlandin karsintasäännöt sekä Zoom8 -luokan rankingkilpailujen säännöt ovat voimassa. 
 
1.3 Europe Class sekä Zoom8 luokkasäännöt ovat voimassa. 
 
1.4 PKS sääntöön 61.1(a) lisätään: Veneen on heti maaliin tultuaan ilmoitettava kilpailulautakunnalle 
aikeestaan protestoida ja protestin kohteet. 
 
1.5 PKS Liitteet P ja T ovat voimassa. PKS Liitteen G sääntö G3 on voimassa niiden veneiden osalta, joille 
kilpailulautakunta on erikseen myöntänyt luvan.  
 
2 MAINONTA 
 
2.2 Veneitä voidaan vaatia näyttämään kilpailun järjestäjän valitsemia ja toimittamia mainoksia. Jos tätä 
sääntöä rikotaan, sovelletaan World Sailingin määräystä 20.9.2 
 
3 KILPAILUKELPOISUUS, ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT 
 
3.1 Kilpailu on avoin kaikille luokkasäännöt täyttäville Europe –luokan ja Zoom8 veneille, joilla on voimassa 
oleva vastuuvakuutus sekä luokkaliiton jäsenyys. Vastuuvakuutustodistus sekä jäsenmaksukuitti on 
tarvittaessa esitettävä ilmoittautuessa. 
 
3.2 Kelpoisuusehdot täyttävät veneet voivat ilmoittautua täyttämällä ilmoittautumislomakkeen osoitteessa  
https://holvi.com/shop/hsk-akatemia/section/hsk-akatemia-regatat 18.5.2018 mennessä. 
 

https://holvi.com/shop/hsk-akatemia/section/hsk-akatemia-regatat


3.3 18.5.2018 jälkeen jälki-ilmoittautuminen ja maksaminen on mahdollista tehdä kilpailutoimistossa sen 
ollessa avoinna, aina 26.5.2018 klo 10.00 asti. 
 
5 MAKSUT 
 
5.1 Ilmoittautumismaksu on 60 euroa ja jälki-ilmoittautumismaksu on 90 euroa. Mikäli maksu on suoritettu 
määräaikaan mennessä, mutta purjehtijan nimeä ei ole luettelossa, on purjehtijan esitettävä maksutosite 
saapumisilmoittautumisen yhteydessä. 
 
7 AIKATAULU 
Suunniteltu kilpailupäivien lukumäärä on 2 ja purjehdusten lukumäärä on 6. 
 
7.3 Kilpailupäivät: 
 
Lauantai 26.5.2018 
09.00–10.00 Saapumisilmoittautuminen ja mittaukset 
10.00  Aloituskokous purjehtijoille 
11.55 Ensimmäinen varoitusviesti, enintään 4 purjehdusta 
 
Sunnuntai 27.5.2018 
10.55 Ensimmäinen varoitusviesti, enintään 4 purjehdusta 
 Palkintojen jako heti protestikäsittelyiden jälkeen 
 
7.6 Jos kaksi tai useampia purjehduksia on suoritettu, mitään varoitusviestiä ei anneta viimeisenä 
aikataulunmukaisena purjehduspäivänä kello 16.00 jälkeen. 
 
 
  



8 VARUSTEIDEN JA MITTOJEN TARKASTUKSET 
 
8.1 Kunkin veneen täytyy esittää voimassa oleva mittaustodistus. 
 
8.2 Milloin tahansa voidaan tarkastaa, että vene tai sen varuste on luokkasääntöjen ja purjehdusohjeiden 
mukainen. 
 
9 PURJEHDUSOHJEET 
 
Purjehdusohjeet ovat saatavissa saapumisilmoittautumisen yhteydessä ja HSK:n internetsivuilta viimeistään 
25.5.2018 kello 12.00 lähtien. 
 
10 KILPAILUPAIKKA 
 
10.1 Kilpailusatama on Helsingfors Segelklubb ry, Vattuniemen puistotie 1, 00210 Helsinki 
 
10.2 Ensisijainen kilpailualue sijaitsee rata-alueella D. Vararata-alueena pidetään aluetta A. (Liite 1) 
 
10.3 Matka kilpailusatamasta kilpailualueelle on noin 1-2 mpk. 
 
11 RADAT 
 
Purjehdittavat radat ovat seuraavat: trapetsoidi- tai vasta-myötätuulirata levittäjällä. 
 
13 PISTELASKU 
 
13.1 Europe -luokan karsintatulos ja ranking-pisteet lasketaan Europe Class Finlandin karsintasääntöjen 
mukaisesti. Zoom8 -luokan tulos lasketaan Zoom8 -luokan rankingkilpailusääntöjen mukaisesti. 
 
14 HUOLTOVENEET 
Jokaisen huoltoveneen tulee ilmoittautua kilpailutoimistossa ja vene velvoitetaan toimimaan turvaveneenä 
kilpailun turvallisuuspäällikön ohjeiden mukaisesti. Rekisteröinnin yhteydessä ohjeistetaan huoltoveneiden 
vesillelaskupaikat. 
 
15 VENEIDEN SÄILYTYS 
Veneet on pidettävä määrätyillä paikoillaan silloin kun ne ovat satamassa. 
 
18 RADIOYHTEYDET 
Hätätilannetta lukuun ottamatta vene ei saa kilpaillessaan lähettää puhe- tai datalähetyksiä eikä 
vastaanottaa sellaista puhe- tai dataliikennettä, joka ei ole kaikkien veneiden saatavilla. 
 
19 PALKINNOT 
Palkinnot jaetaan SPV:n suositusten 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, jonka vakuutusmäärä on 
vähintään 500.000 € vahinkotapahtumaa kohti tai sitä vastaava summa. 
 
22 LISÄTIETOJA 
 
HELSINGFORS SEGELKLUBB RY, Vattuniemen puistotie 1, 00210 Helsinki, http://www.hoski.fi 
 
Kilpailupäällikkö Kimmo Lång 
p. 0400 829310  
sähköposti: lang.kimmo(at)gmail.com   
 
23 MUUTOKSET 
 
Kaikki muutokset tähän kilpailukutsuun julkaistaan 26.5 2018 klo 11.00 mennessä Helsingfors Segelklubb 
ry:n www-sivuilla. 
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