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Lightning SM 2013 
9.-11.8.2013 

Jyväskylän Veneseura 

Jyväskylä, Säynätsalo 

 

KILPAILUKUTSU 

1 SÄÄNNÖT 

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä, 

SPV:n SM sääntöjä sekä Lightning -luokan luokka- ja SM sääntöjä. 

1.2 Purjehduksen kilpailusääntöjä 42.3(c) ja 44.2 muutetaan Lightning –luokan luokka-

sääntöjen mukaisesti. 

 

2 KILPAILUKELPOISUUS JA ILMOITTAUTUMINEN 

2.1 Kilpailu on avoin kaikille Lightning -luokan veneille. 

2.2 Miehistön on oltava SPV: n jäsenseuran ja luokkaliiton jäseniä. Ulkomainen vene voi 

osallistua kilpailuun, ja sen miehistön pitää kuulua maansa vastaaviin yhdistyksiin. 

SM- mitalisijat määräytyvät kuitenkin siten, että ulkomaisiin seuroihin rekisteröity-

neet perämiehet miehistöstä riippumatta ohitetaan lopullisessa tulosluettelossa. Perä-

miehet, jotka ovat rekisteröityneet ainoastaan suomalaiseen seuraan ja ainoastaan 

ILCA Finland Districtiin, miehistöstä huolimatta, otetaan huomioon lopullisessa tulos-

luettelossa. 

2.3 Veneen perämiestä ei saa vaihtaa. Miehistön jäsenen vaihtoon vaaditaan kilpailulauta-

kunnan tai protestilautakunnan kirjallinen lupa. 

2.4 Veneellä on oltava voimassaoleva vastuuvakuutus. Vakuutustodistus on esitettävä 

kilpailutoimistossa saapumisilmoittautumisen yhteydessä. 

2.5 Kelpoisuusehdot täyttävät veneet voivat ilmoittautua 1.8.2013 mennessä osoitteeseen 

kilpapurjehdus@jvs.fi  

2.6 Jälki-ilmoittautumiset hyväksytään 9.8.2013 klo 11:00 saakka ja siitä peritään 50 € 

lisämaksu. 

2.7 Vene katsotaan ilmoittautuneeksi kun osallistumismaksu(t) on kokonaan maksettu. 

3 MAKSUT 

Luokka  Maksu 
Lightning  100 € 

 

Maksun viestikenttään pitää kirjoittaa: Kippari, miehistö, purjenumero, veneen nimi ja 

seura. Maksukuitti pitää esittää saapumisilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Tili: Jyväskylän Veneseura, Keski-Suomen Osuuspankki 

IBAN:  FI34 5290 0220 0365 01 
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4 KILPAILUN AIKATAULU 

4.1 Saapumisilmoittautuminen, mittakirjojen, veneiden ja varusteiden tarkistus sekä pur-

jehdusohjeiden jako: 9.8.2013 klo 09:00 - 11:30 Juurikkasaaressa. 

4.2 Kilpailupäivät 

 

Päivämäärä 1. varoitusviesti ohjelma 

pe 9.8  12:55  2 purjehdusta 

la 10.8 09:55  4 purjehdusta 

su 11.8  09:55  3 purjehdusta 

su 11.8 noin 16:00  palkintojenjako 

5 KILPAILUPAIKKA 

Kilpailupaikkana toimii JVS:n kotisatama Juurikkasaari. 

Katuosoite: Juurikantie 5, 40900 Säynätsalo 

WGS84: 62°8,86’ P   25°46,45’ I 

6 PURJEHDITTAVAT RADAT 

Kaikki purjehduksen purjehditaan myötä- vastatuuliradalla. 

7 PALKINNOT 

SM -kilpailun 3 parasta suomalaista venettä palkitaan SPV:n suomenmestaruusmita-

leilla. Kilpailun 6 parasta venettä palkitaan. 

8 HUOLTOVENEET 

Jokaisen huoltoveneen (valmentaja-, joukkueen johtaja-, kilpailijan tuki-, tai muu vas-

taava vene) on ilmoittauduttava kilpailutoimistoon. Huoltoveneiden pitää vesillä olles-

saan noudattaa kilpailun järjestäjän ohjeita. 

9 VENEIDEN SÄILYTYS 

Veneet on pidettävä määrätyillä paikoillaan. Jos veneitä säilytetään Juurikkasaaressa 

ennen kilpailua, on siihen erikseen pyydettävä lupa. 

10 VASTUUVAPAUTUS 

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. 

11 LISÄTIETOJA 

Yhteystiedot lisätietoja varten: 

kilpapurjehdus@jvs.fi   

Olli Ahonen 

0400 544 860 
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