
 

 

 
 

 
 

 

1. SÄÄNNÖT 

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä 2013 

– 2016 määriteltyjä sääntöjä sekä kunkin luokan luokka- ja SM-

sääntöjä. 

1.2 Kielten ristiriitatapauksessa ruotsinkielinen teksti on ratkaiseva. 

 

2. KILPAILUKELPOISUUS JA ILMOITTAUTUMINEN 

2.1 Mestaruuskilpailut on avoin kaikille luokan veneille, jotka 

täyttävät luokkasääntöjen ja luokan SM-sääntöjen vaatimukset. 

Kilpailu on avoin myös ulkomaisille veneille. SM-mitalisijat 

määräytyvät kuitenkin siten, että ulkomaiset veneet ohitetaan 

lopullisessa tulosluettelossa.  

2.2 Kelpoisuusehdot täyttävät veneet voivat ilmoittautua 

maksamalla viimeistään 6.7.2016 ilmoittautumismaksun  

175 euroa HSF:n tilille (IBAN) FI93 4055 8450 0108 05. Maksun 

viestikentässä on pakollisena tietona ilmoitettava luokka, kipparin 

nimi, purjenumero, veneen nimi ja seura tässä nimenomaisessa 

järjestyksessä. Kuitti maksusta pankin leimalla tai 

arkistointinumerolla on näytettävä saapumisilmoittautumisen 

yhteydessä.  

 

3. AIKATAULU 

Tiistai 12.7. 

08.00 - 09.30 Saapumisilmoittautuminen 

10.55 Ensimmäinen varoitusviesti, 2 suunniteltua lähtöä  

Keskiviikko 13.7. 

10.55 Ensimmäinen varoitusviesti, 2 suunniteltua lähtöä  

Torstai 14.7. 

10.55 Ensimmäinen varoitusviesti, 2 suunniteltua lähtöä  

Viimeisenä päivänä varoitusviestiä ei anneta kello 15.00 jälkeen. 

 

4. PURJEHDUSOHJEET 

Purjehdusohjeet jaetaan HSF:n kansliassa, 2. krs., 

saapumisilmoittautumisen yhteydessä.  

 

5. KILPAILUALUE JA RATA 

Kilpailualue sijaitsee noin 2 merimailia Itäsatamasta etelään. 

Purjehdittava rata on luovi - myötätuulityyppinen. 

 

6. PALKINNOT 

Mestaruusmitalit jaetaan kolmelle sarjassa parhaalle kilpailijalle 

SPV:n suositusten mukaisesti ja muut palkinnot luokkasääntöjen 

mukaisesti. 

 

7. HUOLTOVENEET 

Jokainen huoltovene tulee rekisteröidä kilpailutoimistossa ja vene 

voidaan määrätä toimimaan turvaveneenä kilpailupäällikön 

ohjeiden mukaisesti. 

 

8. VASTUUVAPAUTUS JA VAKUUTUS 

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso 

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. Jokaisella 

osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus.  

 

9. LISÄTIETOJA 

HSF, Hangö segelförening r.f., Itäsatama, Hanko,  

www.hsf.fi. 

Kommodori Kalle Niemi, puh: 0400-817 943.

                                                                        
 

 
 
 

 

 

1. REGLER 

1.1 Vid tävlingarna tillämpas ISAF:s kappseglingsregler 2013 – 

2016 samt respektive klassens klass- och FM-regler.  

1.2 När texter på olika språk är motstridiga gäller den svenska 

texten. 

 

2. BEHÖRIGHET OCH ANMÄLAN  

2.1 Tävlingen är öppen för alla klassens båtar som uppfyller kraven 

i klassreglerna och i klassens FM-regler. Tävlingen är öppen även 

för utländska båtar. FM-medaljplatserna bestäms dock så att de 

utländska båtarna förbigås i de slutliga resultaten.  

2.2 Båtar som uppfyller behörighetskraven kan anmäla sig genom 

att senast den 6.7.2016 inbetala anmälningsavgiften  

175 euro på HSF:s konto (IBAN) FI93 4055 8450 0108 05. Vid 

inbetalning skall som obligatoriska uppgifter i meddelandefältet 

framgå klass, skepparens namn, segelnummer, båtens namn 

samt klubb uttryckligen i denna ordningsföljd. Kvitto med 

bankens stämpel eller med arkiveringskod över erlagd 

anmälningsavgift bör uppvisas vid registrering.  

 

3. TIDTABELL 

Tisdag 12.7. 

08.00 – 9.30 Registrering 

10.55 Första varningssignal, 2 planerade starter 

Onsdag 13.7. 

10.55 Första varningssignal, 2 planerade starter 

Torsdag 14.7. 

10.55 Första varningssignal, 2 planerade starter 

På sista dagen ges inga varningssignaler efter klockan 15.00. 

 

4. SEGLINGSFÖRESKRIFTER 

Seglingsföreskrifterna delas ut på HSF:s kansli, 2 vån., i samband 

med registrering.  

 

5. TÄVLINGSOMRÅDE OCH BANAN 

Tävlingsområdet befinner sig cirka 2 sjömil söder om Östra 

hamnen. Tävlingsbanan är en kryss - läns bana. 

 

6. PRISER 

Mästerskapsmedaljer utdelas till de tre bästa i serien i enlighet med 

SBF:s rekommendation och övriga priser i enlighet med 

klassreglernas bestämmelser. 

 

7. SERVICEBÅTAR 

Varje servicebåt bör registreras i tävlingskansliet och båt kan 

beordras att fungera som följebåt i enlighet med direktiv givna av 

tävlingschefen. 

 

8. ANSVARSFRIHET OCH FÖRSÄKRINGAR 

Samtliga tävlande deltar i tävlingen helt på eget ansvar. Se regel 4, 

Beslut att kappsegla. Tävlingsarrangörerna tar inget ansvar för 

material- eller personskador ej heller dödsfall, som sker i samband 

med tävlingen, före tävlingen, eller efter densamma. Varje 

deltagande båt bör ha en i kraft varande ansvarsförsäkring.  

 

 

9. TILLÄGGSUPPGIFTER 

HSF, Hangö segelförening r.f., Östra hamnen, Hangö,  

www.hsf.fi. 

Kommodor Kalle Niemi, tel: 0400-817 943. 

KILPAILUKUTSU TÄVLINGSINBJUDAN 

6 mR SM/FM & 8mR LM/KM 

OPEN 

12 -14.7.2016 

       HSF (Hangö Segelförening r.f.) 

     Hanko Hangö 


