Tuusulanjärven Purjehtijat r.y.
Niemennokantie 12
04410 JÄRVENPÄÄ
LIGHTNING SM 20.-22.8.2021
KILPAILUKUTSU
1. Säännöt
1.1

Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä (PKS)
määriteltyjä sääntöjä, SPV:n (Suomen Purjehdus ja Veneily ry)
SM-sääntöä, Lightning-luokan SM-sääntöliitettä sekä Lightningluokan sääntöjä.

1.2

Lightning-luokan säännöt muuttavat Purjehduksen
kilpailusääntöä 42.3(c)seuraavasti: ” As allowed by RRS 86.1
(c) the ILCA has adopted the following class rule change to
RRS 42.
PROPULSION. Modifying rule 42.3(c), "Except on a beat to
windward, when surfing (rapidly accelerating down
the front of a wave) or planning is possible, the boat’s crew
may pull any sail using the sheet only, (not the guy) in
order to initiate surfing or planning but each sail may be
pulled in only once for each wave or gust of wind. When
the mainsail is pumped, only that part of the sheet between
the crew member handling the sheet and the first
block on the boom shall be used." This Class Rule changes RRS
42, and shall be included in the Notice of Race
for informational purposes only.”
Sääntö PKS 44.2 muuttuu Lightning-luokansääntöjen mukaan
seuraavasti:” The two turns penalty as provided in RRS Rule 44
will apply with the additional provision that when an
infringing yacht has its spinnaker drawing at the time of the
infringement, drops it completely while taking
her penalty, and resets it immediately and has it drawing
after the penalty, the penalty is one full turn
instead of two. The Notice of Race and Sailing Instructions
shall include this provision. This changes
RRS 44 and shall be included in the Sailing Instructions to be
valid.”

1.3

Purjehduksen kilpailusääntöjen liite S VAKIOPURJEHDUSOHJEET on
voimassa. Purjehdusohjeet muodostuvat PKS Liitteen S,
Vakiopurjehdusohjeet, ohjeista ja lisäpurjehdusohjeista, jotka
julkaistaan manage2sail-palvelussa sijaitsevalla virallisella
ilmoitustaululla.

2. Kilpailukelpoisuus ja ilmoittautuminen
2.1

Kilpailu on avoin kaikille Lightning-luokan veneille.

2.2

Veneen miehistön jäsenten on oltava SPV:n jäsenseuran ja
Lightning-luokan luokkaliiton sekä Suomen Lightningliitto
r.y:n jäseniä. Ulkomainen vene voi osallistua kilpailuun. Sen
miehistön ulkomaisten jäsenten pitää kuulua joko SPV:n

jäsenseuraan tai muun World Sailingiin
järjestön jäsenseuraan.

kuuluvan kansallisen

2.3

Veneen perämiestä ei saa vaihtaa. Miehistön jäsenen vaihto on
sallittu kilpailulautakunnan kirjallisella luvalla.

2.4

Kunkin kilpailuun ilmoittautuvan veneen tulee esittää veneen
voimassa oleva mittaustodistus, selvitys luokkaliiton ja
Suomen Lightningliitto r.y:n jäsenyydestä, tosite
ilmoittautumismaksun maksamisesta sekä vakuutustodistus
sellaisesta vastuuvakuutuksesta, jonka enimmäiskorvauksen
vähimmäismäärä vahinkoa kohden on vähintään
viisisataatuhatta (500.000,00) euroa.

2.5

Kilpailun järjestäjä huolehtii vain niiden veneiden uusien
purjeiden mittauksesta, jotka ovat ilmoittaneet kilpailun
järjestäjälle viimeistään kilpailun alkamista edeltävänä
päivänä kello 18.00 purjeiden mittaustarpeesta. Ilmoitus
tehdään sähköpostiin kilpailutoiminta@tpsail.net. Muiden
purjeiden mittausleimat tarkastetaan.

2.6

Kelpoisuusehdot täyttävät veneet ilmoittautuvat kilpailuun
manage2sail-palvelun kautta täyttämällä
ilmoittautumislomakkeella pyydetyt tiedot ja maksamalla
samalla ilmoittautumismaksun viimeistään 13.8.2021 kello 23.59
sekä huolehtimalla saapumisilmoittautumisesta
lisäpurjehdusohjeessa määritellyllä tavalla.
Manage2sail-palvelu löytyy internet-osoitteesta
www.manage2sail.com.

2.7

Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 20.8.2021 kello 09.00
saakka. Jälki-ilmoittautumismaksu on ilmoittautumismaksu
korotettuna. Jälki-ilmoittautuminen tapahtuu samalla tavalla
kuin ilmoittautuminen.

3. Maksut Ilmoittautumismaksut ovat seuraavat:
Ilmoittautumismaksu
Jälki-ilmoittautumismaksu

120,00 €
150,00 €

4. Kilpailun aikataulu
Perjantai 20.8.2021
8.30-11.30 Saapumisilmoittautuminen ja tarkastukset
10.30
Kipparikokous
12.55
Päivän 1. purjehduksen 1. varoitusviesti. Seuraavien
purjehdusten varoitusviesti annetaan mahdollisimman
pian edeltävän purjehduksen päättymisen jälkeen.
Enintään kolme (3) purjehdusta
Lauantai 21.8.2021
9.30

Kipparikokous tarvittaessa

10.55

Päivän ensimmäisen purjehduksen 1. varoitusviesti.
Seuraavien purjehdusten varoitusviesti annetaan
mahdollisimman pian edeltävän purjehduksen
päättymisen jälkeen.
Enintään neljä (4) purjehdusta

Sunnuntai 22.8.2021
9.30

Kipparikokous tarvittaessa

10.55

Päivän ensimmäisen purjehduksen 1. varoitusviesti.
Seuraavien kilpapurjehdusten varoitusviesti annetaan
mahdollisimman pian edeltävän purjehduksen
päätymisen jälkeen.
Enintään kolme (3) purjehdusta.

15.00

Kello 15.00 jälkeen ei enää anneta kilpapurjehdusten
varoitusviestejä.
Palkintojenjako ja kilpailun päättäminen
mahdollisimman pian tulosten selvittyä

Kilpailussa pyritään purjehtimaan yhteensä yhdeksän
(9) purjehdusta.
5. Purjehdusohjeet
Lisäpurjehdusohje on nähtävissä ja tulostettavissa 19.8.2021
viimeistään kello 18.00 managa2sail-palvelussa.
6. Kilpailupaikka
Kilpailun tukikohta on Tuusulanjärven Purjehtijoiden
Purjeranta Järvenpään Vanhankylänniemessä, osoite
Niemennokantie 12, 04410 JÄRVENPÄÄ.
Kilpailualue sijaitsee Tuusulanjärvellä kilpailun tukikohdan
läheisyydessä joko Järvenpään tai Tuusulan vesialueella.
7. Radat

Purjehdukset purjehditaan vastatuuli-myötätuuli -tyyppisellä
radalla.

8. Palkinnot
Kolme parasta venettä palkitaan Suomen mestaruusmitaleilla.
Kilpailussa jaetaan myös muita palkintoja ja tavarapalkintoja.
Ulkomaiset veneet eivät voi voittaa Suomen mestaruutta ja ne
ohitetaan Suomen mestaruusmitaleja jaettaessa Lightning-luokan
Suomen mestaruuskilpailun sääntöjen kohdan 2 mukaisella
tavalla.
9. Veneiden säilytys
Veneet on säilytettävä niille kilpailulautakunnan osoittamilla
paikoilla.

10. Vastuunvapautus
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan,
sääntö 3, päätös kilpailla. Kilpailun järjestäjä ei ota
vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta
vahingosta, henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, joka
tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, sen aikana tai
sen jälkeen.
11. Lisätietoja
Tuusulanjärven Purjehtijat ry, www.tpsail.net,
Kilpailupäällikkö Erik Hartman, Tel. 05062585, sähköposti
kilpailutoiminta@tpsail.net
KILPAILUKUTSU PÄÄTTYY TÄHÄN – KILPAILUKUTSU PÄÄTTYY TÄHÄN –
Tuusulanjärven Purjehtijat täyttää 50 vuotta purjehduskauden
aikana. Lightningien Suomen mestaruuskilpailu on
Tuusulanjärven Purjehtijoiden juhlaregatta. Toivomme kaikkien
purjehtijoiden jäävän lauantaina 21.8.2021 illaksi rantaan
juhlimaan kanssamme. Kilpailijoiden asuintoautoille,
asuntoperävaunuille ja teltoille löytyy tilaa rannastamme ja
saunamme lämpenevät elokuisten coronarajoitusten edellyttämin
rajoituksin. Päärakennuksessamme saattaa olla rajallinen määrä
majoitusmahdollisuuksia. Lisätietoja ilmestyy manage2sailpalveluun ja kotisivullemme www.tpsail.net.
Kilpailukutsun englanninkielisten osioiden epäviralliset
käännökset pyritään julkaisemaan manage2sail-palvelussa
lisäpurjehdusohjeen julkaisuajankohtaan mennessä.

