Kilpailukutsu
Tampereen regatta 11-12.6.2022
Järjestäjä: Tampereen Pursiseura, Kekkosenkatu 10, Tampere
1. Säännöt
Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä 2021-2024(PKS) määriteltyjä sääntöjä sekä
osallistuvien luokkien luokkasääntöjä.
Purjehduksen kilpailusääntöjen liite P on voimassa.
Purjehduksen kilpailusääntöjen liite S on voimassa.
Purjehduksen kilpailusääntöjen liite G3 on voimassa.
Lisäksi voimassa on Vikla-luokalle lyhytrata-SM sääntö: (https://spv.fi/wpcontent/uploads/2016/12/Vikla-luokan-lyhytrata-SM_s%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6-KSL-Esitys120820.pdf)
2. Kilpailukelpoisuus ja ilmoittautuminen
Luokka
Vikla
5o5

Osallistumismaksu
80 €
80 €

Kilpailu on avoin kaikille yllä mainittujen luokkien veneille, joilla on voimassa oleva mittatodistus ja jotka
täyttävät luokkasääntöjen vaatimukset. Kilpailijoiden pitää olla SPV:n jäsenseuran jäseniä. Vastaavat
ulkomaiset jäsenyydet kelpaavat ulkomaisille osallistujille.
Ilmoittautuminen tapahtuu manage2sail.com -sivuston kautta ja maksamalla viimeistään 7.6. 2022
osallistumismaksun Tampereen Pursiseuran tilille FI84 2046 1800 0427 72 tai. Maksun viestikentässä
on ilmoitettava luokka, kipparin nimi, purjenumero ja seura. Kuitti maksusta on näytettävä
saapumisilmoittautumisen yhteydessä.
Jälki-ilmoittautumisesta peritään 20 euron lisämaksu.
3 Aikataulu
Perjantai 10.6. 18.00 – 20.00 Saapumisilmoittautuminen
Lauantai 11.6. 9.00 – 9.45 Saapumisilmoittautuminen
Lauantai 11.6. 10.00 Kipparikokous
Lauantai 11.6. 12.00 Ensimmäisen luokan ensimmäisen purjehduksen varoitusviesti
Sunnuntai 12.6. 11.00 Ensimmäinen luokan ensimmäisen purjehduksen varoitusviesti
Purjehdusten kokonaislukumäärä on enintään kymmenen (10).
Olosuhteiden niin edellyttäessä tai tarvittaessa jakaa lähdöt eri päiville siten, että mahdollisimman
monta purjehdusta voidaan kokonaisuudessaan purjehtia, jolloin asiasta ilmoitetaan purjehdusohjeissa
ilmenevällä tavalla. Lähtöjen määrä voi olla myös vähemmän kuin kymmenen, kilpailulautakunnan näin
päättäessä.
Viimeisenä kilpailupäivänä ei anneta varoitusviestiä klo 15.00 jälkeen.
Palkintojen jako sunnuntaina mahdollisimman nopeasti protestiajan päätyttyä.
4. Purjehdusohjeet
Julkaistaan manage2sail -sivustolla.
5. Mittaukset

Tarkistusmittauksia ja varustetarkistuksia voidaan suorittaa milloin tahansa regatan aikana.
6. Kilpailualue ja rata
Kilpailualue liittessä A.
Radat ovat vastatuuli/myötätuuli- tyyppisiä lyhytratoja ja yksittäisen purjehduksen tavoiteaika on 20
min.
7. Pistelasku
Kilpailussa käytetään sääntöjen PKS liitteen A mukaista sijalukujärjestelmää.
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.
8. Huoltoveneet
Huoltoveneiden tulee rekisteröityä ja toimittaa lista purjehtijoista, joista ne ovat vastuussa.
9. Palkinnot
Palkintoja jaetaan SPV:n palkintokaavan mukaisesti.
10. Vastuuvapautus
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso PKS 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.
11. Vakuutus
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus
12. Tietojen julkistaminen
Ilmoittautuessaan kilpailija hyväksyy, että TaPS julkistaa osallistuja- ja tulosluettelot mm. kotisivuillaan ja
että myös kilpailun yhteydessä olevaa video- ja kuvamateriaalia julkaistaan.
13. Lisätietoja
Tampereen Pursiseura ry. www.taps.fi kilpailupaallikko@taps.fi
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