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Kesäpäivän purjehdus
Tampere 6.8.2022
KILPAILUKUTSU
JÄRJESTÄJÄ
Näsijärven Purjehdusseura – Näsijärvi Segelsällskap ry, Jänissaarenkatu 14, 33410 Tampere.
SÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä sekä Finratingsääntöä.
KILPAILUKELPOISUUS JA ILMOITTAUTUMINEN
Kilpailu on avoin kaikille laillisiin liittoihin tai seuroihin rekisteröidyille veneille. Veneen päällikön
tulee olla SPV:n alaisen seuran tai vastaavan ulkomaisen yhdistyksen jäsen.
Ilmoittautuminen tapahtuu 1.8.2022 mennessä manage2sail.com tai näsijärvenkisat.fi kautta.
Osallistumismaksu 20 €, laskutetaan Näsijärven Purjehdusseuran toimesta venekunnilta ennen
kilpailuja. Osallistuja voi myös maksaa osallistumismaksunsa Purjehdusseuran tilille FI16 4055
0011 5744 03, 1.8.2022 mennessä. Jälki-ilmoittautumisen maksu on 30 € käteisellä.
2.4 mR-luokan veneet ja Kesäpäivän Purjehdus 2022
Samaan aikaan ja samalla purjehdusradalla järjestetään myös 2.4 mR-luokan 3/2022 Rankingkisa,
Jos 2.4 mR-luokan vene on ilmoittautunut oman luokkansa Ranking-3/2022 , ei erillistä
ilmoittautumista Kesäpäivän Purjehdukseen tarvita, vaan vene kirjataan osallistujaksi myös tähän
kilpailuun. Jos vene ei kuitenkaan halua, että sen purjehduksen tulos kirjataan myös Kesäpäivän
Purjehdukseen 2022, pyydetään veneen siitä erikseen ilmoittamaan. 2.4 mR-luokan veneille ei
peritä osallistumisesta Kesäpäivän Purjehdus 2022-kisaan erillistä maksua, vaan ne voivat
osallistua molempiin kilpailuihin Ranking 3/2022-osallistumismaksulla.
LUOKAT
Pieni Finrating, iso Finrating, kokonaisFinrating.
Jako pienen Finrating luokan ja ison Finrating luokan välillä tapahtuu puoliksi siten että pienessä
Finrating luokassa voi olla yksi enemmän kuin isossa Finrating luokassa.
Veneiden Finrating-luvut ovat Finrating-taulukon mukaiset. Mikäli veneellä ei ole Finrating-lukua
käytetään vanhaa LYS-lukua jaettuna 1,275 Finrating-lukuna. Veneille, joilla ei ole Finrating-lukua ja
LYS-luku oli spinaakkerilla tai genaakkerilla, ja jotka ei käytä spinaakkeria tai genaakkeria, annetaan
laskennallisesta Finrating-luvusta 0,0235 vähennys.
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Vene voi käyttää vaihtoehtoista lukua kilpaillessaan ilman sen normaalivarustukseen kuuluvia
spinaakkereja tai genaakkereja. Perusluvusta poikkeavan Finrating-luvun käyttö vaatii aina
kilpailunjärjestäjän luvan ja veneen ennakkoilmoituksen vähintään 4 vuorokautta ennen kilpailun
alkamista.
AIKATAULU
Kilpailu toteutetaan kahden lähdön kilpailuna, tämä siksi, jotta vältettäisiin ruuhkaa
lähtötilanteessa.
1. lähdön varoitusviesti annetaan lauantaina, 6.8.2022 seuraavasti:
•
•

2.4 mR-luokka 10:55
muut luokat 11:55

Veneille lasketaan kokonaisaika radan purjehtimisesta. Lopputuloksia määritettäessä molempia
lähtöjä pidetään saman arvoisina ja keskenään vertailukelpoisina.
PURJEHDUSOHJEET
Purjehdusohjeet saatavilla Näsijärven Purjehdusseuran toimistosta 6.8.2022 kello 09:00 lähtien.
KILPAILUPAIKKA
Näsiselkä.
RATA
Radan pituus on n. 18,5 mpk. Lähtölinjan muodostaa Näsijärven Purjehdusseuran pohjoisella
aallonmurtajalla olevan merkkitaulun (J) radan puoleinen reuna ja sen koillispuolelle sijoitetun
oranssin poijun välinen linja.
Lähtö tapahtuu niin, että merkkitaulu (J) jää oikealle ja lähtöpoiju vasemmalle. Seuraava
kääntömerkki on kiinteän radan merkki numero 2 Siilinkarin ja Reuharinniemen välissä. Merkki
jätetään vasemmalle (v). Seuraavat kääntömerkit ovat Selkäkarin itäviitta (v), Pallosaari (o), Iso
Otava (o), kiinteän radan merkki numero 2 (o) ja maali. Maalilinja on sama kuin lähtölinja mutta se
ylitetään niin, että merkkitaulu (J)jää vasemmalle ja linjan poiju oikealle.
Huom! Purjehtiminen Harvassalon ja Karsosaaren välistä̈ on kielletty.
Huom II! Liitteenä oleva kartta ja siihen merkityt reittipisteet eivät ole osa rataselostusta vaan
ainoastaan selvennykseksi kilpailijoille. Rata määräytyy yksinomaan edellä tässä kutsussa
selostetun kirjallisen selvityksen mukaisesti.
PALKINNOT
Kaikissa luokissa palkinnot jaetaan SPV:n kaavan mukaan. Nopein vene saa kiertopalkintona
jaettavan Näsijärven nopein erikoispalkinnon. Seura palkitsee kilpailun jälkeen kaikki veneiden
miehistöt hiukopalalla grillistä virvokkeineen.
Palkintojen jako heti kilpailun päätyttyä Näsijärven Purjehdusseuran paviljongilla.
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VASTUUVAPAUTUS
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä PKS 4, Päätös kilpailla.
Lisätiedot Näsijärven Purjehdusseuralta: Jukka Silén, 0500 625108, kilpailut@nsailing.fi

Tervetuloa!

