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SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG R.F 

 

Kilpailukutsu 

Pori Open 

Finn- ja E-jollien Avoimet Suomen 

mestaruuskilpailut (SM) 2020  
04.-06.09.2020 

 

sekä 

Vikla Ranking 05.-06.09.2020 

 

Segelföreningen i Björneborg r.f.,  

Kallo, Pori, Suomi 

Nämä purjehdusohjeet perustuvat PKS kilpapurjehdussääntöjen liitteen K-malliin. 

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.  
https://spv.fi/wp-content/uploads/2017/02/Kilpapurjehduss%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t-2017-2020-o1.pdf 

1.2 Kilpailussa noudatetaan myös SPV:n SM-sääntöjä ja Finn- sekä E-jollaluokkien omia 

SM-sääntöjä ja Viklaluokan rankingsäännöt.  
https://spv.fi/wp-content/uploads/2016/12/SUOMEN-PURJEHDUS-JA-VENEILY-ry-SM-

s%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6-2019.pdf 
1.3 Kilpailussa ovat voimassa Finn-jollaluokan luokkasäännöt (englanniksi).  

https://www.sailing.org/tools/documents/FINNCR110618-[24058].pdf 
ja E-jollaluokan luokkasäännöt (englanniksi). 
http://www.europeclass.org/files/2015_class_rules.pdf 

ja Viklaluokan luokkasäännöt (englanniksi)  
https://snipe.fi/sites/default/files/pdf/snipe_cr_2018-2020_v3_0.pdf 

1.4 Kilpailusääntöjen liite P on voimassa Finn- ja E-jollaluokille kuten on määrätty 

luokkien kansainvälisissä säännöissä, Finn 2018 C.1.1(1) ja E-Jollat 2015 4.2 (a). 

Viestintä tullaan suorittamaan PKS:n liite P5:n mukaisesti. Mikäli säännöissä 

määritellyt olosuhdevaatimukset eivät täyty molemmille luokille lippu ”O” näytetään 

ainoastaan sille luokalle lähdön tai merkinkierron yhteydessä, jolle olosuhteet 

täyttyvät. 

1.5 Jos esiintyy ristiriitaisuuksia kilpailukutsun (KK) ja purjehdusohjeiden (PO) välissä 

PO:n teksti on ratkaiseva, tämä muuttaa sääntöä PKS 63.7. 

1.6 Kielten ristiriitatapauksessa suomenkielinen teksti on ratkaiseva. 

https://spv.fi/wp-content/uploads/2017/02/Kilpapurjehduss%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t-2017-2020-o1.pdf
https://spv.fi/wp-content/uploads/2016/12/SUOMEN-PURJEHDUS-JA-VENEILY-ry-SM-s%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6-2019.pdf
https://spv.fi/wp-content/uploads/2016/12/SUOMEN-PURJEHDUS-JA-VENEILY-ry-SM-s%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6-2019.pdf
https://www.sailing.org/tools/documents/FINNCR110618-%5b24058%5d.pdf
https://www.sailing.org/tools/documents/FINNCR110618-%5b24058%5d.pdf
https://www.sailing.org/tools/documents/FINNCR110618-%5b24058%5d.pdf
http://www.europeclass.org/files/2015_class_rules.pdf
https://snipe.fi/sites/default/files/pdf/snipe_cr_2018-2020_v3_0.pdf
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2 MAINONTA 

2.1 Mainonta on sallittu World Sailingin säännön 20 (WS Regulation 20) mukaisesti. 

2.2 Veneet voidaan edellyttää esittämään mainoksia, jotka on valittu ja toimitettu 

järjestävän organisaation puolesta. Jos tätä sääntöä rikotaan, sovelletaan World 

Sailingin määräystä 20.9.2 [HVR] 

3 KILPAILUKELPOISUUS JA ILMOITTAUTUMINEN 

3.1 Kilpailu on avoin kaikille, Finn-, E-jolla ja Viklaluokkien veneille, joilla on voimassa 

oleva mittaustodistus ja jotka täyttävät luokan säännöt. Kilpailuun osallistuvan 

veneen kipparin tulee olla Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseuran sekä oman 

veneluokkansa kansallisen luokkaliiton jäsen. Kilpailuun osallistuvan ulkomaalaisen 

veneen ja sen miehistön jäsenten tulee kuulua maansa vastaaviin yhdistyksiin. 

3.2 Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 01.09.2020 klo 24:00 mennessä täyttämällä 

ilmoittautumislomake osoitteessa: 

 

https://www.manage2sail.com/fi-FI/event/01d5148d-e079-492a-abf6-

7097067bdec3#!/  

 

Jäljennökset vakuutustodistuksesta ja mittaustodistuksesta tulee lähettää 

osoitteeseen raceoffice@bsf.fi . 

 

Ilmoittautuminen edellyttää myös osallistumismaksun maksamisen 01.09.2020 klo 

24:00 mennessä. 

 

3.3 Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista paikan päällä kilpailukansliassa Kallossa BSF:n 

paviljongilla. Jälki-ilmoittautuminen päättyy 04.09.2020 klo 10:00 Finn- ja E-jollilla ja 

05.09.2020 klo 09:00 Vikloille.  

3.4 Veneen pitää maksaa ilmoittautumismaksu 01.09.2020 klo 24:00 mennessä tai jälki-

ilmoittautumismaksu kilpailupaikalla. 

3.5 Veneen pitää rekisteröityä kilpailupaikalla. Finn- ja E-jollien rekisteröityminen tehdään 

kilpailukansliaan BSF:n paviljongin luona perjantaina 04.09.2020 klo 09:00-10:30 ja 

Viklat 05.09.2020 klo 08:30-09:30.  

3.6 Vene katsotaan ilmoittautuneeksi PKS A-mukaista pistelaskua varten, kun  

• se on ilmoittautunut kappaleen 3.2 tai 3.3 mukaisesti 

• maksanut ilmoittautumismaksun 

• rekisteröitynyt kilpailupaikalla 

4 LUOKITUS 

Ei sovelleta. 

5 MAKSUT 

5.1 Osallistumismaksu on Finn-jollille on 90€ ja E-jollille 75€ sekä Vikloille 75€ ja se 

maksetaan pursiseuran Segelföreningen i Björneborg R.F. tilille Osuuspankki  

FI45 5703 2620 0101 45 viimeistään 01.09.2020 klo 24:00.  

5.2 Jälki-ilmoittautumisesta peritään 50€ lisämaksu.  

  

https://www.manage2sail.com/fi-FI/event/01d5148d-e079-492a-abf6-7097067bdec3#!/
https://www.manage2sail.com/fi-FI/event/01d5148d-e079-492a-abf6-7097067bdec3#!/
mailto:raceoffice@bsf.fi
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6 VALINTASARJA JA LOPPUSARJA 

Ei sovelleta. 

7 AIKATAULU 

Päivä Päivämäärä Aika Tapahtuma 

Perjantai 04.09.2020 

09:00-10:30 Rekisteröityminen ja mittaukset 

10:00 
Jälki-ilmoittautuminen päättyy Finn- 
ja E-jollat 

10:30 Kipparikokous Finn- ja E-jollat 

11:55 Ensimmäinen varoitusviesti 

Lauantai 05.09.2020 

08:30-09:30 Rekisteröityminen Viklat 

09:00 Jälki-ilmoittautuminen päättyy Viklat 

09:30 Kipparikokous Viklat 

10:55 Ensimmäinen varoitusviesti  

Sunnuntai 06.09.2020 

10:55 Ensimmäinen varoitusviesti  

15:00 
Ajankohta viimeiselle mahdolliselle 
varoitusviestille 

Purjehdusten 
päätyttyä 

Palkintojen jako 

7.1 Mahdolliset varustetarkastukset ja kilpailun mittaukset perjantaina 04.09.2019 klo 

09:00 – 10:30. 

7.2 Purjehdukset: SM-kilpailuohjelmassa sekä Finn- että E-jollilla on maksimissaan 9 

purjehdusta ja Vikloilla 6. Ensimmäisen purjehduksen varoitusviesti annetaan 

aikaisintaan perjantaina 04.09.2020 klo. 11:55. Kilpailujen viimeinen mahdollinen 

varoitusviesti annetaan sunnuntaina 06.09.2020 klo 15:00. 

8 MITTAUKSET JA MIEHISTÖ 

8.1 Veneiden, varusteiden ja purjeiden tulee olla luokkasääntöjen ja SM-sääntöjen 

mukaiset. [HVR] 

8.2 Veneessä saa kilpailussa käyttää sen veneen luokan SM-sääntöjen mukaista 

määrää purjeita. Finn- ja E-jollien purjeet tarkastetaan sekä leimataan 

rekisteröitymisen yhteydessä. 

8.3 Veneessä tulee olla luokkasäännön mukainen vähimmäisvarustus. Kilpailujen aikana 

voidaan tarkastuksilla ja mittauksilla varmistaa, että osallistuvat veneet ovat 

luokkansa sääntöjen mukaisia ja että veneissä on luokkasääntöjen mukaiset 

varusteet. 

9 PURJEHDUSOHJEET 

9.1 Rekisteröitymisen yhteydessä on esitettävä maksukuitti osallistumismaksusta ja 

voimassa oleva veneen vastuuvakuutus ja allekirjoitetun ilmoittautumiskaavakkeen 

sisältäen tietosuoja- ja vastuuvapautuslausekkeen, tämän lisäksi sekä Finn- ja E-

jollat on esitettävä maksukuitit SPV jäsenseuran jäsenyydestä ja luokkaliiton 

jäsenyydestä ja veneen mittaustodistus. Tämän jälkeen purjehdusohjeet luovutetaan 

BSF:n kilpailukansliasta. 

10 KILPAILUPAIKKA 

10.1 Kilpailupaikkana toimii BSF:n paviljonki sekä satama Kallontie 25, 28880 Pori. 

10.2 Rata-alueena toimii Kallon kilpailualueet. 
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11 RADAT 

11.1 Rata on vastatuuli- myötätuulirata. 

12 RANGAISTUSJÄRJESTELMÄ 

Ei sovelleta. 

13 PISTELASKU 

13.1 Kilpailussa käytetään sääntöjen PKS liitteen A mukaista sijalukujärjestelmää. 

13.2 Kun vähemmän kuin 5 purjehdusta on saatu purjehdituksi, veneen kaikki 

purjehdukset otetaan mukaan kokonaispistemäärään. Kun vähintään 5 purjehdusta 

on suoritettu, jätetään huonoin tulos pois veneen kokonaispistemäärästä. 

13.3 Mikäli luokassa ei saada purjehdituksi vähintään neljää purjehdusta, ei sen luokan 

Suomen mestaruutta jaeta. 

14 HUOLTOVENEET 

14.1 Huoltoveneet tulee rekisteröidä ennen kilpailun alkua ja ne tulee merkitä järjestäjän 

antamalla numerolipulla. 

15 VENEIDEN SÄILYTYS 

15.1 Veneet on pidettävä niille määrätyillä paikoillaan silloin, kun ne ovat BSF:n Kallon 

satamassa. [HVR] 

15.2 Veneiden trailerit on pidettävä niille määrätyillä paikoilla silloin, kun ne ovat BSF:n 

Kallon satamassa. [HVR] 

16 MAIHINNOSTORAJOITUKSET 

Ei sovelleta. 

17 SUKELLUSVARUSTEET JA MUOVIALTAAT 

Ei sovelleta. 

18 RADIOYHTEYDET 

18.1 Hätätilannetta lukuun ottamatta vene ei saa kilpaillessaan lähettää puhe- tai 

datalähetyksiä eikä vastaanottaa sellaista puhe- tai dataliikennettä, joka ei ole 

kaikkien veneiden saatavilla. [HVR] 

19 PALKINNOT 

19.1 Palkinnot jaetaan SPV:n palkintokaavan mukaisesti. Finn- että E-jolla luokassa 

jaetaan SPV:n SM-mitalit kolmelle ensimmäiselle suomalaiselle veneelle ja voittajat 

saavat myös, mikäli jaettavana luokkaliiton kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa. 

20 VASTUUVAPAUTUS 

20.1 Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä PKS 4, 

Päätös kilpailla. Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta 

mistään aineellisesta tai henkilövahingosta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai 

sitä ennen, sen aikana tai sen jälkeen. 

21 VAKUUTUS 

21.1 Jokaisella osallistuvalla veneellä tulee olla vastuuvakuutus, joka kattaa sekä 

esinevahingot vähintään 250 000€ ja henkilövahingot vähintään 500 000€. 
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22 OIKEUDET KÄYTTÄÄ KILPAILIJOIDEN NIMIÄ JA ERILAISIA TALLENTEITA 

22.1 Osallistuessaan tähän tapahtumaan kilpailijat myöntävät osallistuville luokkaliitoille, 

järjestäjille ja tapahtuman mahdollisille sponsoreille oikeuden, oikeudenmukaisesti 

tehdä, käyttää ja näyttää oman harkintansa mukaan mitä tahansa valokuvaa, ääni- ja 

videotallenteita sekä muita niiden kopioita, jotka on tehty tapahtumapaikalla tai vesillä 

kilpailijoiden saapumisesta tapahtumapaikalle, kunnes he lopullisesti poistuvat 

paikalta, ilman korvausta. 

22.2 Segelföreningen i Björneborg – BSF r.f. (jälj. BSF) tulee keräämään ja säilyttämään 

venekunnan kipparin ja miehistön henkilötietoja, sisältäen mm. kilpailuihin 

ilmoittautumisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja, joita käytetään vain siinä 

tarkoituksessa ja laajuudessa kuin on tarpeellista kilpailujen ja sen oheistoiminnan 

järjestämiseksi. BSF ei luovuta henkilötietoja tai rekisteröimistietoja kolmansille 

osapuolille tai seuran ulkopuolelle, paitsi Manage2sail – palvelun ylläpitäjälle, Finn- ja 

E-jollaliitolle sekä Viklaliitolle, SPV:lle sekä tarvittaessa medialle ja 

yhteistyökumppaneille (kts. yllä kohta 22.1.) Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. 

Tietoja säilytetään niin kauan, kun lain tai viranomaisten säännökset edellyttävät, 

kuitenkin enintään 10 vuotta.  

23 LISÄTIETOJA 

 

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

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

BSF    www.bsf.fi  ja  https://manage2sail.com/fi-FI 
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