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Kantvikin purjehtijat ry. (KVP)

Kilpailukutsu

1 Säännöt

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusääntöjä. Vikla luokan 
veneet noudattavat luokkasääntöjään (Snipe Class International Racing 
Association Class Rules 2021). Lightining luokan veneet noudattavat 
luokkasääntojään (International Lightning Association Class Rules). Muut 
veneluokat noudattavat omia luokkasääntöjään

3 Kilpailukelpoisuus ja ilmoittautuminen

3.1 Kilpailu on avoin kaikille kevytveneluokkien veneille ja purjelaudoille.

3.2 Ilmoittautuminen viimeistään 30.9.2021 klo 23:55 Manage2Sail.com 
palvelun kautta.

3.3 Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista, 1.10.2021 alkaen, ota yhteyttä 
kilpailujärjestäjään. Jälki-ilmoittautuminen edellyttää korotetun 
kilpailumaksun maksamista. Korotettu kilpailumaksu on normaali 
kilpailumaksu + 30€

3.4 Veneluokalle järjestetään kilpailu, jos vähintään kolme luokan venettä 
ilmoittautuu kilpailuu.



4. Luokitus

4.1 ISAF:n kilpailijaluokitus (ISAF Sailor Classification Code) pätee.

5 Maksut

5.1 Pakolliset maksut ovat:

Vikla-luokka 50 € / venekunta

Lightning-luokka 50 € /venekunta

Muut luokat: 

Juniori (alle 18 vuotiaat) 20 € / venekunta

Aikuiset 30 € / venekunta

Osallistumismaksu maksetaan Manage2Sail-palvelun kautta debit tai credit 
kortilla.

7 Aikataulu

Saapumisilmoitautuminen alkaa 09:00 ja päättyy 10:00 molempina 
kilpailupäivinä. Kipparikokous alkaa kumpanakin päivänä noin kello 10:00.
Purjehduksia järjestetään kumpanakin pääivänä enintään neljä(4) . 

Ensimmäinen varoitusviestin aika on 10:55 molempina päivinä.

Varoitusviestejä ei anneta su 3.10.2021 kello 16:00 jälkeen.



Pvm. Lightning Vikla Muut

2.10.21 4 lähtöä 4 lähtöä Ei lähtöjä

3.10.21 4 lähtöä 4 lähtöä  4 lähtöä

8 Mittaukset

Milloin tahansa voidaan tarkastaa, onko jokin vene tai sen varuste 
luokkasääntöjen mukainen.

9 Purjehdusohjeet

Purjehdusohjeet ovat saatavilla 2.10.2021 klo 09:00 eteenpäin 
kilpailutoimistosta tai Manage2Sail.com kautta.
10 Kilpailupaikka

Kilpailupaikkana toimii KVP:n jollaranta Djupuddintie 65-81.
(http://kirkkonummi.karttatiimi.fi/link/3qHhy)

11 Radat

Radat ilmoitetaan purjehdusohjeessa.

13 Pistelasku

13.2 kaksi purjehdusta on suoritettava, jotta kilpailu olisi pätevä.

14 Huoltoveneet

Huoltoveneiden ei tarvitse käyttää tunnisteita. Huoltoveneet pyydetään 
mahdollisuuksien mukaan laskemaan KVP:n pienvenesatamasta 
Hupisaaresta, jossa on siihen paremmin soveltuva luiska. 
(http://kirkkonummi.karttatiimi.fi/link/3ru7T ). 

http://kirkkonummi.karttatiimi.fi/link/3qHhy


18 Radioyhteydet

Vene ei saa kilpaillessaan lähettää radiosanomia eikä vastaanottaa sellaisia 
radiosanomia, jotka eivät ole kaikkien veneiden saatavissa. Tämä rajoitus 
koskee myös matkapuhelimia.  

19 Palkinnot

Palkintoja jaetaan seuraavasti: Jos osallistujia on 10 tai enemmän: viisi 
parasta palkitaan. Jososallistujia on 5-9: vähintään kolme parasta palkitaan. 
Jos osallistujia on 3-4: vähintään yksi palkitaan. 

20 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. 

21 Vakuutus

Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus.

22 Lisätietoja

Yhteystiedot lisätietoja varten: www.kantvikinpurjehtijat.fi / 
kilpailut@kantvikinpurjehtijat.fi


