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JVS
Lightning Ranking

17.-18.7.2021
Jyväskylän Veneseura
Jyväskylä, Säynätsalo

KILPAILUKUTSU
1 SÄÄNNÖT

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä, SPV:n
sääntöjä sekä Lightning luokkasääntöjä.

1.2 Purjehduksen kilpailusääntöjä 42.3(c) ja 44.2 muutetaan Lightning –luokan luokkasääntöjen
mukaisesti.

2 KILPAILUKELPOISUUS JA ILMOITTAUTUMINEN

2.1 Kilpailu on avoin kaikille Lightning -luokan veneille.

2.2 Kipparin on oltava SPV:n jäsenseuran jäsen. Ulkomainen vene voi osallistua kilpailuun, ja sen
kipparin pitää kuulua maansa vastaaviin yhdistyksiin.

2.3 Miehistön jäsenen vaihtoon vaaditaan kilpailulautakunnan tai protestilautakunnan kirjallinen
lupa.

2.4 Kilpailuun osallistuvien veneiden tulee esittää veneiden voimassa oleva mittatodistus,
purjeiden mittausleimat sekä vakuutustodistus, jonka vakuutusmäärä on vähintään 500 000
euroa.

2.5 Kilpailutoimistossa on esitettävä seuraavat asiakirjat: 1) Veneen voimassa oleva
mittaustodistus, 2) Ilmoittautumismaksukuitti 3) Veneen vakuutustodistus
4) Veneen pelastusköysi, Ankkuri, pelastusliivit sekä heitettävä kelluntaväline.

2.6 Kelpoisuusehdot täyttävät veneet voivat ilmoittautua 09.07.2021 klo 18:00 mennessä
sähköpostilla: kilpapurjehdus@jvs.fi, kilpailun. Kilpailu pidetään jos veneitä on
ilmoittautunut vähintään 8.

2.7 Jälki-ilmoittautumiset hyväksytään 17.07.2021 klo 10:00 saakka.

2.8 Vene katsotaan ilmoittautuneeksi, kun osallistumismaksu on kokonaan maksettu.

3 MAKSUT
Luokka Maksu
Lightning 75 EUR

+Valinnainen iltaruokailu 10 EUR / henkilö / kilpailupäivä (ruokailut purjehdusten
päätteeksi molempina päivinä)

Maksun viestikenttään pitää kirjoittaa: Purjenumero, veneen nimi ja seura (sekä mahdollisten
ruokailujen kpl-määrä). Maksukuitti pitää esittää saapumisilmoittautumisen yhteydessä.

Tili: Jyväskylän Veneseura, Keski-Suomen Osuuspankki
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IBAN: FI34 5290 0220 0365 01

4 KILPAILUN AIKATAULU

4.1 Saapumisilmoittautuminen, mittakirjojen, veneiden ja varusteiden tarkistus sekä
purjehdusohjeiden jako:  17.7. klo 09:00 - 10:00 samassa paikassa.

4.2 Kilpailupäivät

Päivämäärä 1. varoitusviesti ohjelma
la 17.7 10:55 2-4 purjehdusta
su 18.7. 09:55 2-4 purjehdusta
su 18.7. noin 16:00 palkintojenjako

5 KILPAILUPAIKKA
Kilpailukeskuksena toimii Säynätsalon Pelastuskeskus ja satama
Katuosoite: Saunatie 11, 40900 Säynätsalo

6 PURJEHDITTAVAT RADAT
Kaikki purjehdukset purjehditaan myötä-vastatuuliradalla.

7 PALKINNOT
Kilpailun 3 parasta venettä palkitaan tavarapalkinnoin.

8 HUOLTOVENEET
Jokaisen huoltoveneen (valmentaja-, joukkueen johtaja-, kilpailijan tuki-, tai muu vastaava vene) on
ilmoittauduttava kilpailutoimistoon. Huoltoveneiden pitää vesillä ollessaan noudattaa kilpailun
järjestäjän ohjeita.

9 VENEIDEN SÄILYTYS
Veneet on pidettävä määrätyillä paikoillaan. Jos muita kuin JVS:n veneitä säilytetään
Juurikkasaaressa ennen kilpailua, (Keitele Regatan jälkeen) on siihen erikseen pyydettävä lupa
(kilpapurjehdus@jvs.fi). Päijännepurjehdukseen osallistuvat veneet voivat jättää veneet
Juurikkasaareen ilman eri lupaa.

Trailerit sataman välittömässä läheisyydessä

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

Kilpailun päällikkö
Jan Wikgren JVS
040 511 9562
jan.wikgren (at) gmail.com
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