
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
LATAA KILPAILUKUTSU – DOWNLOAD NOTICE OF RACE HERE 

 

KILPAILUKUTSU – April Fool´s Ranking 

Aikataulu 

• Kilpailupäivä on lauantai 2.4.2022 
• Kipparikokous Klobbenin uimarannalla klo 10.00 
• Ensimmäisen lähtö aikaisintaan klo 10.30 
• Kilpailun ulkopuolinen ”Legendojen Lähtö” sopivassa kohtaa esim. 3. lähdön jälkeen 

o Osallistujat: paikalla olevat jääpurjehdus legendat 
o Lähtö tapahtuu Grand Masters säännöllä (toinen jalka lankulla) 
o Osallistujat saavat valita purren paikalla olevista pursista, jos ei ole omaa 

mukana 
• Kilpailupäivään pyritään sovittamaan sopivaan kohtaan tauko grillattujen 

makkaroiden syömiselle esim. kuuden lähdön jälkeen. Kaikille osallistuneille 
varataan n. 4 makkaraa / osallistuja. Ajatus, että makkaraa riittää mukaan 
kutsutuille katsojille, kavereille, sukulaisille, tutuille tai tuntemattomille 
jääpurjehduksesta kiinnostuneille 

• Kilpailulähtöjen välissä lauantaina todennäköisesti mahdollista kokeilla jääpursia 
• Myös kilpailun ulkopuolisten jääpurjehtijoiden on mahdollista sovitusti kiertää rataa 

lähtöjen välissä 
• Lähtöjen välissä oleva ohjelma voi muuttua tai peruuntua tilanteen mukaan 
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Demo day + harjoitusta 
3.4.2022 

 



• Viimeinen lähtö viimeistään 17:00 
• Sunnuntaina 3.4.2022 vapaamuotoista kokeilua ja rata harjoittelua varten, jos 

osallistujia on vähintään 10 

Paikka 

• Espoonlahti 
• Ländäys: Klobbenin Uimaranta. Soukanlahdentie 13, Espoo. 

https://goo.gl/maps/tYJCByM1kMweGu2B 

Osallistumismaksu 

Osallistumismaksu 30 € maksetaan paikan päällä 

Säännöt 

• Kilpailut purjehditaan Suomen DN Ranking-, NIA ja IDNIYRA sääntöjen mukaan 
sekä tämän NOR:n määritelmän mukaan 

• Purjehditaan maksimissaan 10 lähtöä 

Kilpailukelpoisuus ja ilmoittautuminen 

• Kilpailuun osallistujien pitää olla Suomen DN-jääpursiliiton ja SPV:n jäsenseuran 
jäseniä. Kilpailu on avoin myös ulkomaalaisille, jotka ovat maansa vastaavien 
järjestöjen jäseniä.  
 
Ilmoittautuminen: http://www.icesailing.fi/ 
 

• Tapahtumaan toivotaan mukaan myös jääpurjehtijoita, jotka eivät halua osallistua 
kilpailuun. Ilmoittauduttehan myös samalla lomakkeella, jolla ilmoittaudutaan 
kilpailuun. Lomakkeella voi valita osallistuuko kilpailuun vai ei. 
 

• Kilpailun epävirallinen tiedottaminen tapahtuu kilpailun oman whatsapp ryhmän 
kautta. Kaikkia tapahtumaan osallistuvia pyritään liittymään ryhmään linkin kautta: 
https://chat.whatsapp.com/FFxdD82YiddIXc4GJB4vym  

Majoitus 

• Huoneita varattavissa omatoimisesti. Esimerkiksi Hotel Matts, Matinkylä, Espoo. 
https://www.hotelmatts.fi/ 1hh / 88€ , 2hh / 106€ . Mainitut hotellihinnat on 
voimassa vain kun varaa ja maksaa netissä. 

Mittaukset 

• Pursien pitää olla IDNIYRA:n luokkasääntöjen mukaisia 
 



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 

Tiedot jotka tulevat esiintyä vakuutustodistuksessa: 
 1. Vakuutus tulee olla vastuuvakuutus 
 2. Vakuutustoditus voi olla suomen tai englannin kielinen, suomeksi käy 
 myös skannattu / kuvattu todistus voimassa olevasta 
 vastuuvakuutuskirjasta. 
 3. Todistuksesta / vakuutuskirjasta tulee käydä ilmi että se kattaa 
 henkilövahingot vähintään 500.000 € asti 
 4. Todistuksesta / Vakuutuskirjasta tulee käydä ilmi että vakuutus on 
 voimassa sekä harjoitteluissa että kilpailemisessa. 
 5. Vakuutustodistuksesta tulee käydä ilmi että se on voimassa Suomen 
 aluevesillä myös järvillä. Jos vakuutus on maailmanlaajuinen se käy 
 myös. 
 6. Todistuksesta tulee käydä ilmi vakuutuksen voimssa oloaika, ja sen 
 tulee olla vähintään voimassa kilpailun aikana. 
 
 Kaikilla kilpailijoilla tulee olla vastuuvakuutus voimassa. 
 Toimita vakuutustodistus puhelimella +358 400 201717 tai s-postilla: 
 oscar@studiolindell.fi. 

 

 

 

 

 

 

 



Muuta 

• Tapahtumaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki jääpurjehduksesta kiinnostuneet 
tutut ja tuntemattomat! Jaa mielellään eteenpäin kilpailukutsua. Muistakaa oikeat 
varusteet jäällä liikkumiseen.  
 
 Tämän jälkeen voit ilmoittautua kilpailuun. 

ILMOITTAUTUMINEN - REGISTRATION 
https://forms.gle/7Lx9Px8uXFV4V2yZ9 
 
 ILMOITTAUTUNEET - LIST OF ENTRIES IS HERE 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf7Bklcjq_KQnQsl_62F
DIECq4raLVi8mEwyx7mUmQRLDWhw/viewanalytics 

 
 
 
 
Notice of Race (summary) – April Fool´s Ranking 
 

• Date: Saturday April the 2nd 2022 
• Race Area: Espoonlahti 
• Landing spot: Klobbenin Uimaranta. Soukanlahdentie 13, Espoo, Finland 

https://goo.gl/maps/tYJCByM1kMweGu2B 
• Skippers meeting at 10:00 
• First start no earlier than 10:30 
• Some additional program may occur e.g. Like Legend’s race and sausage break 
• Last start no later than 17:00 
• Rules according to Finnish Ranking-, NIA, IDNIYRA rules 
• All sailors must have a valid third party liability insurance 
• Racing on your own risk. 
• Entry fee 30 € will be collected at the site 
• The insurance certificate should be presented before racing 
• Accommodation: Book independently. Hotel Matts is located 12 minutes drive from 

the landing spot. https://www.hotelmatts.fi/  1hh / 88€ , 2hh / 106€ These prices valid 
only when booked and paid online 

• Please sign up for event whatsapp 
https://chat.whatsapp.com/FFxdD82YiddIXc4GJB4vym  
 



The items for a proper certificate of insurance: 

1. the insurance has to be a TPL insurance – for so me this is not so clear. 
2. the certificate must be in English language. 
3. the liability cover for personal injuries must be at least 500.000,– € or equivalent in 

foreign currencies; 
for property damages it can be less. 

4. the certificate must clearly show that this insu rance covers sailing with 
iceboats including race events and training races. 

5. the certificate must show, that the insurance covers the region of Finland waters. 
If you have an insurance “worldwide” these regions are covered of course 
and it’s ok. 

6. the certificate must clearly show, that it is valid at least for the time of 
the event.  
 
All competitors must have valid insurance. 
You can send your proof of insurance: 
by phone +358 400 201717 or email: oscar@studiolindell.fi 
 
After that you can register. 
• Entry on web: www.icesailing.fi 

 


