
 

KILPAILUKUTSU 

VIKLALUOKAN SM-KILPAILU  14. - 16.8.2020  

Järjestäjänä Brändö Seglare rf. 

Paikka: Brändö Seglare rf, Granfeltintie 11, 00570 Helsinki  

Merkintä [HVR] kilpailukutsun säännössä tarkoittaa, että rangaistus kyseisen 

säännön rikkomisesta saattaa olla hylkäämistä lievempi, jos protestilautakunta niin 

päättää. 

1 SÄÄNNÖT 

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä (PKS) määriteltyjä sääntöjä. 

1.2 Kilpailussa noudatetaan Viklaluokan luokkasääntöjä ja voimassaolevia Viklaluokan SM-

sääntöjä.  

1.3 Kilpailusääntöjä muutetaan seuraavasti:  

Sääntöön 61.1(a) lisätään: Veneen on heti maaliin tultuaan ilmoitettava 

kilpailulautakunnalle aikeestaan protestoida sekä protestin kohde.  

Sääntö G3 on voimassa kilpailulautakunnan erikseen myöntämällä luvalla.  

1.4 Liite P on voimassa seuraavilla muutoksilla:  

o P2.1 Ensimmäinen rangaistus  

Kun venettä rangaistaan ensimmäisen kerran säännön P1 nojalla, rangaistus on 

säännön 44.2 mukaisen kahden käännöksen rangaistus. Ellei se ota tätä rangaistusta, 

sen purjehdus hylätään ilman tutkintaa.  

o P2.2 Toinen ja myöhemmät rangaistukset  

Kun venettä rangaistaan toisen tai useamman kerran kilpailun aikana, rangaistus on 

luopua kilpailusta viipymättä. Ellei se ota tätä rangaistusta, sen purjehdus hylätään 

ilman tutkintaa eikäsen pistemäärää saa jättää pois. Tämä muuttaa sääntöjä P2.2 ja 

P2.3.  

1.5 Kielten ristiriitatapauksessa Suomenkielinen teksti on ratkaiseva  



1.6 Virallinen ilmoitustaulu sijaistee kilpailun manage2sail.com sivulla. 

2 MAINONTA 

2.1 Veneitä voidaan vaatia näyttämään kilpailujärjestäjän valitsemia ja toimittamia mainoksia. Jos 

tätä sääntöä rikotaan, sovelletaan World Sailingin määräystä 20.9.2. [HVR] 

3 KILPAILUKELPOISUUS JA ILMOITTAUTUMINEN 

3.1  Veneen päällikön tulee olla SPV:n jäsenseuran tai vastaavan ulkmaalaisen seuran jäsen. 

Vennen päällikön ja gastin tulee olla Viklaliiton jäsen. Luokkaliiton henkilö- ja venekohtaisten 

maksujen tulee olla maksettu.  

3.2 Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 9.8.202020 klo 23:59 mennessä täyttämällä 

kilpailusivulla manage2sail.com oleva ilmoittautumislomake, sekä maksamalla 

ilmoittautumismaksu.  

3.3 Madallettu ilmoittautumismaksu 31.7.2020 asti. 

3.4 Jälki-ilmoittautumisia voidaan ottaa vastaan 9.8.2020 jälkeen luokan ensimmäiseen 

kilpailupäivään saakka 50% korotetulla osallistumismaksulla.  

 

4. MAKSUT 

4.1 Osallistumismaksu sisältää ruokailun kilpailupäivinä. 

Osallistumismaksu on 120 euroa/venekunta 31.7.2020 saakka.  

Osallistumismaksu on 160 euroa/venekunta 31.7.2020 - 9.8.2020.  

Osallistumismaksu on 240 euroa/venekunta 9.8.2020 - 14.8.2020. 

Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä kilpailun manage2sail.com sivulla. 

5. AIKATAULU 

5.1 BS Vikla SM aikataulu: 

 Torstai 13.8.2020     

 18.00-20.00 saapumisilmoittautuminen ja mittaus 

 Perjantai 14.8.2020     

 12.30-13.45 saapumisilmoittautuminen ja mittaus   

 14.00 kipparikokous     

 15.55 ensimmäinen varoitusviesti    

       

 Tavoite 2 purjehdusta 

 



 Lauantai 15.8.2020     

 10.55 ensimmäinen varoitusviesti    

       

 Tavoite 3 purjehdusta    

 Sunnuntai 16.8.2020     

 10.55 ensimmäinen varoitusviesti    

       

 Tavoite 3 purjehdusta 

5.2 Viimeisenä aikataulun mukaisena purjehduspäivänä ei anneta varoitusviestiä klo 15.00 jälkeen. 

5.3 Palkinnot jaetaan heti virallisten tulosten selvittyä. 

5.4 Lautakunta-aluksessa oleva oranssi lippu nostetaan vähintään 5 minuuttia ennen seuraavan 

lähdön varoitusviestiä.  

6. MITTAUKSET 

6.1 Tarkastusmittauksia ja varustetarkastuksia voidaan suorittaa milloin tahansa regatan aikana. 

6.2 Veneiden turvallisuusvarusteet ja purjeiden mittaleimat tarkastetaan ennen kilpailun alkua 

kansallisen luokkaliiton ohjeiden mukaan. Mittaus- ja ennakkotarkastusohjeet ilmoitetaan 

manage2sail.com sivustolla viimeistään 31.7.2020 

7. PURJEHDUSOHJEET 

Purjehdusohjeet julkaistaan torstaina 13.8.2020 manage2sail.com sivustolla viimeistään klo 12.00. 

8. KILPAILUPAIKKA 

8.1 Kilpailukeskus on Brändö Seglare rf:n alueella (Granfeltintie 11, 00570 Helsinki). Ks. Liite 1, 

BS:n satama. 

8.2 Kilpailualue on Kruunuvuorenselällä. 

9. RADAT 

Kilpailussa purjehditaan sääolosuhteista riippuen käyttäen seuraavia ratatyyppejä: Vastatuuli-

myötätuuli, kolmio-vastatuuli-myötätuuli, kaksi kolmiota tai trapezoid; maali vasta- tai 

myötätuuleen.  

10. PISTELASKU 

10.1 Kilpailussa käytetään liitten A sijalukujärjestelmää. 

10.2 Jotta SM arvo voidaan myöntää on luokan purjehdittava vähintään 3 purjehdusta. 

10.3 (a) Kun vähemmän kuin 5 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen 

kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa. 



10.3 (b) Kun vähintään 5 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista 

purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen huonoin pistemäärä. 

11. HUOLTOVENEET 

Huoltoveneiden tulee rekisteröityä viimeistään 13.8.2020 klo 12.00 osoitteessa 

regatta@brandoseglare.fi. Huoltoveneet merkitään järjestäjän päättämällä tavalla. [HVR] 

12. PALKINNOT 

Kilpailuissa jaetaan Brändö Seglare rf:n palkinnot Suomen Purjehdus ja veneily ry:n 

palkintosuositusten ja luokkaliitojen SM-sääntöjen mukaisesti.  

 

13. 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. 

14. VAKUUTUS 

Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus vähintään 150 000€ 

summalle. 

15. OIKEUS KÄYTTÄÄ NIMEÄ SEKÄ ÄÄNI-, VIDEO- JA KUVATALLENTEITA  

Osallistumalla tähän tapahtumaan kilpailijat myöntävät automaattisesti järjestäjälle ja tapahtuman 

tukijoille oikeuden myös tulevaisuudessa ilman korvausta tehdä, käyttää ja esittää, oman 

päätöksensä mukaisesti, audio-, video- ja kuvatallenteita ja niistä tehtyjä jäljenteitä, jotka on otettu 

joko kilpailusatamassa tai vesillä, kilpailualueelle saapumisen ja kotiin lähdön välisenä aikana.  

 

16. LISÄTIETOJA 

Lisätietoja löytyy sivustoilta www.brandoseglare.fi ja manage2sail.com 

Yhteystiedot lisätietoja varten: Ekku Salmensaari, puh +358405066899, sähköposti 

esalmensaari@gmail.com 

17. MUUTOKSET 

17.1 Kaikki muutokset tähän kilpailukutsuun julkaistaan 9.8.2020 klo 12 mennessä kilpailun 

kilpailusivulla manage2sail.com. 

  



Liite 1. 

BS:n satama-alue   

 
 
 


