
SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG  R.F 

 

Kilpailukutsu 
 

Pori Open 

 

Vikla SM 01.-03.09.2017 
 

1. Kilpailun nimi, paikka ja päivämäärät ja järjestäjä: 

Pori Open Vikla SM, Pori Yyterin Kylpylähotelli 01.-03.09.2017, rata-alue Kallon kilpailualueet, Järjestäjä 

Segelföreningen i Björneborg r.f. 

 

2. Säännöt 

Kilpailussa ovat voimassa purjehduksen kilpailusäännöissä 2017-2020 määritellyt säännöt sekä Viklojen voimassa 

olevat SM-säännöt. Sekä kilpailukutsu että purjehdusohjeet on tehty sekä suomeksi että englanniksi, mutta mikäli 

tekstit poikkeavat toisistaan suomenkielinen teksti pätee. 

 

3. Osallistuminen ja ilmoittautuminen 

Viklojen SM-kilpailut ovat avoimmet kaikille, jotka täyttävät luokkasääntöjen vaatimukset. Kilpailijoiden pitää olla 

Suomen Purjehdus ja Veneilyn (SPV) jäsenseuran jäseniä sekä purjehdittavan luokkaliitonsa jäseniä ja kuluvan 

vuoden jäsenmaksut tulee olla suoritettuna ennen kilpailua. Kilpailut ovat avoimet myös ulkomaisille veneille. 

Ulkomaisten kilpailijoiden pitää olla vastaavien omien järjestöjensä jäseniä kuten suomalaisten.  

 

Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla osallistumismaksun sekä lähettämällä vahvistavan sähköpostiviestin 

osoitteeseen raceoffice@bsf.fi johon tulee seuraavat tiedot:  
 
Kilpailu, kipparin nimi, miehistön nimi, syntymävuodet, seura, luokka ja purjenumero.  
 
Osallistumismaksu on Vikloille 90€ ja maksetaan tilille Osuuspankki FI45 5703 2620 0101 45 (Segelföreningen i 

Björneborg R.F.) viimeistään 30.08.2017 Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista paikan päällä Yyterin 

Kylpylähotellin kilpailukansliassa (+50% ilmoittautumismaksuun), kuitenkin viimeistään 01.09.2017 klo 11:00. 

 

4. Aikataulu ja radat 

4.1. Saapumisilmoitus kilpailukansilaan Yyterin Kylpylähotellin luona pe 01.09.2017 08:30 – 12:00. Vene esittää 

ilmoittautumisen yhteydessä maksukuitit, vakuutustodistus, mittakirjan ja allekirjoitetun ilmoittautumiskaavakkeen / 

Vastuuvapautus. 

 

4.2. Mittaukset ja tarkastukset pe 01.09.2017 08:30-12:30. Mittauksessa tarkastetaan lisäpainot, kölinaru ja 

mastokenkä. Purjeet signeerataan. Veneen kippari täyttää ja allekirjoittaa Viklaliiton mittauskaavakkeen. Vene 

esittää kilpailutoimistossa mittausten ja tarkastusten jälkeen allekirjoitetun ilmoittautumiskaavakkeen sekä 

mittauskaavakkeen, jonka jälkeen se saa purjehdusohjeet. 

 

4.3. Purjehdukset: SM-kilpailuohjelmassa Vikloilla on maksimissaan 9 lähtöä. Ensimmäisen purjehduksen 

varoitusviesti Viklojen SM kilpailuissa annetaan aikaisintaan pe 01.09.2017 klo. 13:55. Kilpailujen viimeinen 

mahdollinen varoitusviesti annetaan su 03.09.2017 klo 16:00. 

 

4.4 Radat ovat vastatuuli-myötatuuli, kolmio tai trapedzoid tyyppisiä. 

 

5. Palkinnot 

SPV:n palkintokaavan mukaisesti. Voittaja saa luokkaliiton mestaruuspokaalin. SPV:n SM-mitalit Viklojen 

kolmelle ensimmäiselle suomalaiselle. 

 

6. Vakuutukset 

Jokaisella osallistuvalla veneellä tulee olla vastuuvakuutus joka kattaa sekä esine- vähintään 250 000€ ja 

henkilövahingot vähintään 500 000€. 

 

Lisätietoja 

Ben Karlemo,   040-7799572,  raceoffice@bsf.fi 

Mari Karttunen-Sävelä, 044-7336336, raceoffice@bsf.fi 

BSF  www.bsf.fi 
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