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KILPAILUKUTSU
2.4mR Ranking V
RAUMA 09.-10.08.2014
Järjestäjä:
Suomen 2.4 mR liitto Rauman Purjehdusseuran suosiollisella avustuksella
Säännöt:
Kilpailussa noudatetaan ISAF:n kansainvälisiä kilpapurjehdussääntöjä, Suomen
Purjehtijaliiton sääntöjä ja 2.4mR- luokan luokkasääntöjä, purjehdusohjeita sekä tätä
kilpailukutsua.
Osallistumisoikeus:
Kilpailu on avoin kaikille 2.4mR luokan veneille, jotka täyttävät
luokan säännöt ja joilla on voimassa oleva mittaustodistus.
Ilmoittautuminen:
07.08.2014 mennessä liiton sihteerille osoitteella petteri.gronroos@vinces.fi
Ilmoituksessa pitää mainita veneen numero, kippari, ja seura.
Osallistumismaksu:
Osallistumismaksu on 50€ per vene ja maksetaan
liiton tilille FI81 1023 5000 4406 28
Vene on kilpailukelpoinen vasta maksettuaan osallistumismaksun.
Mainostaminen
ISAFin määräyksen 20 mukaisesti
.
Purjehdusohjeet
Purjehdusohjeet ovat saatavana 09.08 klo 10.00 alkaen kilpailupaikan satamasta.
.
Varusteiden ja mittojen tarkastus
Milloin tahansa voidaan tarkastaa, onko vene tai sen varusteet luokkasääntöjen ja
purjehdusohjeiden mukainen.

Kilpailuaikataulu
Lauantai elokuu 09.08.2014 Klo10.00 - 11.00 Purjehdusohjeiden jako ja
rekisteröityminen
Päivän 1. lähtö 13.00. Korkeintaan 4 lähtöä per päivä. Kello 16.00 jälkeen ei ammuta
varoitusviestiä.
Sunnuntai 10.kesäkuuta Klo 11.00 Päivän 1. lähtö. Enintään 3 lähtöä. Kello 15.00
jälkeen ei ammuta varoitusviestiä. Osakilpailujen kokonaismäärä on yhteensä
korkeintaan kuusi (6)
Tulosten selvittyä palkintojen jako Rauman Pursiseuralla.
.
Rata-alue
Rauman Purjehdusseuran edustalla tulevalla MM-rata-alueella tai järjestäjien
päättämällä vara-alueella.
Nosturi
Rauman Purjehdusseuran alueella jossa myös trailerien säilytys
Pistelasku
Kilpailussa noudatetaan sijalukujärjestelmää.
Kilpailukanslia
Kilpailukanslia ja ilmoitustaulu sijaitsee Rauman Purjehdusseuran alueella liiton
sihteerin määräämässä paikassa.
Laituripaikat
Rauman Purjehdusseuran laiturit. Pientä ahtautta odotettavissa joten kilpailijoita
pyydetään varaamaan riittävästi lepuuttajia ja kiinnitysköysiä.
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.
Vakuutus
Jokaisella veneellä tulee olla voimassa oleva kolmannen osapuolen vastuuvakuutus.
Tiedustelut
Petteri Grönroos puh. 044-3775075

Muutokset kilpailuohjeisiin.
Mahdolliset muutokset kilpailuohjeisiin julkaistaan ilmoitustaululla
Muuta
Rauman Purjehdusseuran on ystävällisesti antanut faciliteettinsa purjehtijoiden
käyttöön eikä millään tavalla ole vastuussa mistään mahdollisista tapahtumista joita
kilpailujen aikana voi tapahtua. Kilpailu järjestetään 2.4 mR liiton nimissä sen
jäsenten kesken ja toimesta. Osallistujilta pyydetään omatoimisuutta ja joustavuutta
järjestelyjen suhteen.

