
 

Kilpailukutsu

Purjelautojen Raceboard ja Formula foil-luokan Avoin Suomen Mestaruuskilpailu
13.08.-14.08.2022
Paikka: Kotka Sapokka KPS venesatama Kilpailupaikka
Vesialue: KPS venesatanam edustalta etelä – lounaaseen aukeava vesialua
Järjestää:  www.kouvolansurffarit.fi     yhteistyössä Kotkan Pursiseura 
http://www.kotkanpursiseura.fi/

Suomen Purjehdus ja Veneily hyväksymä kilpailu

1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä,
World Sailing 2021-2024
1.1 Liitettä B ja kunkin luokan luokkasääntöjä kansallisin poikkeuksin.
2.
Kilpailu on avoin kaikille Race Board luokan laudoille, Formula Foil luokan 
laudoille
2.1 Lautoja tullaan, voidaan vaatia näyttämään kilpailujärjestäjän valitsemia ja 
toimittamia mainoksia
3.
Ennakkoilmoittautuminen 12.08.2022 mennessä Ilmoittautumislomake 
seuraavat tiedot:
Purjenumero, Nimi, Seura, Sarja/luokka, Välineet (lauta, purjeet)

3.2. Purjehdusohjeet ovat saatavilla www.kouvolansurffarit.fi , www.purjelautaliitto.fi ja paikan 
päällä 13.08. klo 9:00  - 10:00

4. Aikataulu
13.08.2022 Kipparikokous  klo 10.00
Ensimmäisen mahdollisen purjehduksen varoitusviesti aikaisintaan klo 10:55

 14.08.2022 Kipparikokous  klo 10:00
Ensimmäisen mahdollisen purjehduksen varoitusviesti aikaisintaan klo 10:55
Viimeisen mahdollisen purjehduksen varoitusviesti viimeistään klo 16.00
Klo 16:00 jälkeen ei varoitusviestejä

5. Palkintojenjako klo 17:30

https://manage2sail.com/fi-FI/event/RFSM2022#!/classes
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6702441.441155573&e=497307.90994618373&title=KIPAILUPAIKKA&desc=&zoom=12&layers=%5B%7B
http://www.purjelautaliitto.fi/
http://www.kouvolansurffarit.fi/
http://www.kotkanpursiseura.fi/
http://www.kouvolansurffarit.fi/


6. Lauta ja välineet voidaan tarkistaa milloin tahansa luokkasääntöjen kelpoisuusvaatimusten 
toteamiseksi.
6.1. On jokaisen kilpailijan omalla vastuulla osoittaa, että lauta ja välineet ovat luokkasääntöjen 
mukaisia.
6.2. Erityistä huomiota voidaan kiinnittää purjenumeroiden sääntöjenmukaisuuteen

7. Kilpailumaksu:
Ennakkoilmoittautumiset 12.08.2022 mennessä € 45, nuoret € 35, tili: FI1357500120384475 
(Osuuspankki)(KoSu) tai paikanpäällä € 50, nuoret € 40

8. Palkinnot: Kolme parasta palkitaan, kevyt ja raskas paras palkitaan, paras nainen palkitaan, paras
master palkitaan, paras nuori palkitaan.

9. Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan, sääntö 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

Seuraava ei kuulu kilpailuohjeeseen
10 Lisätiedot

Tiedustelut: Heikki Ruuhimäki, puh. +358 (0)400 659454
                +358 (0)5 3710351 
                  heikki@bri-fin.fi

Majoitustiedustelut: Esim. hakusanalla ”Kotka hotellit” netistä löytyy useita hakupalveluita

Yhteistyössä mukana
www.bri-fin.fi

http://www.kotkanpursiseura.fi/

http://www.kotkanpursiseura.fi/
http://www.bri-fin.fi/
mailto:heikki@bri-fin.fi
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