KILPAILUKUTSU
Säännöt
• Kilpailut purjehditaan Suomen DN-SM/Ranking-, NIA ja IDNIYRA
sääntöjen mukaan.
• Radasta,lähdöstä ja enimmäisajasta noudatetaan luokkaliiton
purjehdussääntöjä. Kilpailuissa purjehditaan max. 10 lähtöä kahden
purjehduspäivän aikana. Kolme purjehdusta on suoritettava, jotta
kilpailu on pätevä SM-kilpailu.
Kilpailukelpoisuus ja ilmottautuminen
• Kilpailuun osallistujien pitää olla Suomen DN-jääpursiliiton ja SPV:n
jäsenseuran jäseniä. Kilpailu on avoin myös ulkomaalaisille, jotka ovat
maansa vastaavien järjestöjen jäseniä. Ulkomaalaiset kilpailevat SMarvosta yhdenvertaisina suomalaisten kanssa. Ilmottautuminen
Doodleen http://doodle.com/poll/hvt66weyat6ibt8e (purjehtijan koko
nimi ja purjenumero vaaditaan). Jälki-ilmottautuminen
kipparikokouksessa.
Maksut
• Osallistumismaksu 40 € maksetaan paikan päällä
Aikataulut
• Kilpailupäivät ovat 18-19.3.2017 ja varapäivät ovat 25-26.3.2017
• Saapumisilmottautuminen La 18.3 klo 8.00-10.00
• Kipparikokoukset la klo 10.00 ja sunnuntaina klo 9.00

• Ensimmäisten lähtöjen varoitusviestit aikaisintaan la klo 10.55 ja
sunnuntaina klo 9.55
• Lauantain viimeinen lähtö viimeistään puoli tuntia ennen auringon
laskua, sunnuntain viimeinen lähtö viimeistään klo 15.00
Mittaukset
• Pursien pitää olla IDNIYRA:n luokkasääntöjen mukaisia; kilpailujen
aikana voidaan tehdä pursien tarkastusmittauksia.
• Kilpailussa ei saa vaihtaa purtta. Kilpailuissa saa käyttää yhtä mastoa,
yhtä lankkua, kahta purjetta ja yhdeksää luistinta. Jos pursi vaurioituu
niin, ettei sitä voi ennen seuraavan päivän ensimäistä lähtöä korjata, voi
kilpailulautakunta antaa luvan toisen purren käyttöön. Rikkoutuneen
purren osan voi vaihtaa; ilmoitus vaihdosta kilpailutoimikunnalle
• Purren purjenumeron ja rungon numeroiden pitää vastata toisiaan
Purjehdusohjeet
• Purjehdusohjeet ovat saatavissa 18.3.2017 klo 8:00 lähtien
kilpailutoimistosta
Kilpailupaikka
• Kilpailupaikka ilmoitetaan DN-liiton web- sivuilla viimeistään torstaina
16.3.2017 klo 19.00. (varapäivinä 23.3.2017 klo 19.00)
Palkinnot
• Palkintoja jaetaan Suomen DN-liiton SM-kilpailuohjeen mukaisesti
Vastuuvapautus
• Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Kilpailun
järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään
aineellisesta tai henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, joka
tapahtuu kilpailun yhteydessä, sitä ennen,sen aikana tai sen jälkeen
Vakuutus
• Kaikilla osallistujilla tulee olla vastuuvakuutus,jonka vakuutusmäärä on
vähintään 500 000 € kilpailua kohti tai sitä vastaava summa

NOTICE OF RACE (Summary; official and valid NOR is the finnish version)
Wellcome to DN Finnish Championship-Race 18.-19.3.2017
• The racing site will be published on this web site latest on thursday
16.3.2017 19.00 hrs.
• Skippers meeting Saturday at 11.00 hrs and Sunday 9.00 hrs,
max 10 races during two days
Rules according to Finnish SM/Ranking-, NIA, IDNIYRA rules.
All sailors must have a valid third party liability insurance. Racing on
your own risk.
• First start warning signal earliest on Saturday 10.55 and Sunday 9.55.
Last start on Sunday not later than 15.00 hrs..
• Entry fee 40 € will be collected at the site (registration for race 8:0010:00).
• Entry on web site (sailors complete name and sail number required):
http://doodle.com/poll/hvt66weyat6ibt8e
• Also late entry possible at skippers meeting.

