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KILPAILUKUTSU  

  
1. LUOKAT JA SÄÄNNÖT 
Kilpailu on avoin kaikille luokkasäännön vaatimukset täyttäville Finn-, Lightning- ja 
Viklaluokan veneille. Kilpailu on Finn-, Lightning- ja Vikla-luokan rankingsarjan osakilpailu 
sekä Vikla-luokan Masters-luokkamestaruuskilpailu. 
 
Kilpailussa noudatetaan PURJEHDUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖISSÄ määriteltyjä sääntöjä. 
PKS:n liite S (Vakiopurjehdusohjeet) on voimassa.  
 
Kilpailulautakunta voi sallia PKS liitteen G vastaisten purjetunnuksien käytön, mikä muuttaa 
sääntöä 77. 
  

2. ILMOITTAUTUMINEN  
Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 23.5.2022 kello 23.59 Kotkan Pursiseuran 
sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta www.kotkanpursiseura.fi/ilmoittautuminen/  
Ilmoittautumisen tulee sisältää ilmoittautumislomakkeella vaadittavat tiedot. Jälki-
ilmoittautuminen 27.5.2022 kello 18.00 mennessä 

 

3. ILMOITTAUTUMISMAKSU  
Ilmoittautumismaksu on kuusikymmentä (60,00) euroa. Maksu suoritetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä Kotkan Pursiseuran verkkokaupassa. 
 
Jälki-ilmoittautumismaksu 24.5.2022 alkaen on yhdeksänkymmentä (90,00) euroa.  
 

4. AIKATAULU  
Kilpailupäivien lukumäärä on kaksi ja suunniteltu purjehdusten määrä kuusi. 
 
Lauantai 28.5.2022 
09.00 Kilpailutoimisto avataan saapumisilmoittautumista varten 
10:00 Kipparikokous kilpailutoimiston edessä 
10.30 Saapumisilmoittautuminen päättyy 
11:55 Ensimmäinen varoitusviesti, enintään neljä purjehdusta  
 
Sunnuntai 29.5.2022 
10:55 Ensimmäinen varoitusviesti, enintään neljä purjehdusta  
n. 16:00 Palkintojenjako heti mahdollisten protestikäsittelyjen jälkeen  
Kilpailun viimeisenä päivänä ei anneta mitään varoitusviestiä klo 15:30 jälkeen. 
 
 

http://www.kotkanpursiseura.fi/ilmoittautuminen/
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5. MITTAUKSET JA TARKASTUKSET 
Milloin tahansa saapumisilmoittautumisen alkamisen jälkeen ja ennen palkintojenjakoa 
voidaan tarkastaa, onko vene tai sen varuste sääntöjen mukainen. 
 
Saapumisilmoittautumisen yhteydessä tulee esittää veneen mittakirja tai mittaustodistus, 
selvitys vastuuvakuutuksesta sekä pyydettäessä kuitti ilmoittautumismaksusta. 
 

6. PURJEHDUSOHJEET JA MUUT DOKUMENTIT  
Purjehdusohjeet muodostuvat PKS Liitteen S, Vakiopurjehdusohjeet , ohjeista ja 
lisäpurjehdusohjeista, jotka on julkaistu manage2sail-palvelussa. Lisäpurjehdusohjeet ovat 
saatavana viimeistään 27.5.2022 kello 19.00. 
Kilpailun dokumentit julkaistaan manage2sail-palvelussa osoitteessa: 
https://manage2sail.com/fi-FI/event/a40352ea-0426-48dc-88db-f844f0ee4649#!/ 
 

7. KILPAILUPAIKKA  
Rata-alue sijaitsee Kotkan edustalla A tai B rata-alueella. Kilpailualue A on kilpailusataman 
läheisyydessä ja B noin 4 mpk:n etäisyydellä kilpailusatamasta. Finn- ja Vikla-luokan 
kilpailusatama on Kotkan Pursiseuran satama, Meriniemi, 48100 KOTKA ja Lightning-luokan 
kilpailusatama on  Sapokantorilla, Sapokankatu 1-3, 48100 KOTKA. Kilpailutoimisto sijaitsee 
Kotkan Pursiseuran sataman päärakennuksessa.  
 

8. RADAT  
Radat ovat vastatuuli-myötätuuli tyyppisiä ratoja, kolmioratoja tai trapetsoidiratoja. 
 

9. PALKINNOT  
Kilpailevat veneet palkitaan Suomen Purjehdus- ja Veneily r.y:n suosituksen mukaisella 
tavalla. 
 

10. VASTUUVAPAUTUS  
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä PKS 3, 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. 
 

11. VAKUUTUS  
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva riittävän kattava vastuuvakuutus.  
 

12. OIKEUS KÄYTTÄÄ NIMEÄ SEKÄ ÄÄNI - 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 ja kuvatallenteita ja niistä tehtyjä jäljenteitä, 
jotka on otettu joko kilpailusatamassa tai vesillä, kilpailualueelle saapumisen ja kotiin lähdön 
välisenä aikana.  
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13. LISÄTIETOJA  
Kotkan Pursiseura – Kotka Segelsällskap ry 
purjehdusjaosto@outlook.com, 
www.kotkanpursiseura.fi 
 
Projektipäällikkö Jerry Lehtinen, puh. 0505229466 
Kilpailupäällikkö Erik Hartman, puh. 05062585 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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