Jyväskylän Veneseura Ry

JVS:n kilpailujen yleinen kutsu ja yleiset purjehdusohjeet 2012
Nämä tiedot ja ohjeet koskevat kaikkia JVS:n järjestämiä matka- ja ratapurjehduskilpailuja paitsi keskiviikkokilpailua ja erikseen ilmoitettavia ranking- sekä arvokilpailuja. Täydennyksiä ja muutoksia tehdään tarpeen mukaan.
1

SÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusääntöjä.

2

KILPAILUKELPOISUUS JA ILMOITTAUTUMINEN

2.1

Kilpailut ovat avoimia kaikille JVS:n ja muiden seurojen veneille.

2.2

Veneessä mukana olevan vastuuhenkilön täytyy olla Suomen Purjehdus ja Veneily liiton (SPV) jäsenseuran jäsen. Veneen täytyy olla rekisteröity SPV:n venerekisteriin.

2.3

Muiden kuin kevytveneiden pitää olla katsastettuja vähintään SPV:n katsastusluokkaan 3.

2.4

FinLYS -köliveneillä ja monirunkoveneillä pitää olla voimassaoleva FinLYS -luku
virallisesta taulukosta tai mittalukutodistus (FinLYS, ORCi, ORC Club, IRC tai Multi2000). FinLYS -todistuksen saat täyttämällä Avomeripurjehtijat Ry:n verkkosivulla
olevan hakemuslomakkeen. Ellei veneellä ole virallista LYS -kerrointa, kertoimen
määrittää JVS:n kilpapurjehdustoimikunta.

2.5

Kilpailuihin ilmoittaudutaan kilpailukutsuissa olevien ohjeiden mukaan.

2.6

Jos vene aikoo käyttää FinLYS säännön kohtaa 2.4 Kilpailukohtaiset poikkeamat LYSlukuun, tai muuta sääntöä, joka edellyttää ilmoituksen ennen kilpailun alkamista, tulee
ilmoitus lähettää säännössä määriteltyyn määräaikaan mennessä sähköpostilla osoitteeseen kilpapurjehdus@jvs.fi Yksinpurjehduskilpailussa riittää ilmoittaminen kipparikokouksen yhteydessä.

3

TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE
Tiedotukset kilpailijoille pannaan JVS:n web -sivuille http://www.jvs.fi/Ilmoitustaulu/

4

LUOKKAJAKO
Kevätmatkapurjehduksessa, Kuminan Galassa ja Syysmatkapurjehduksessa FinLYS köliveneet jaetaan kahteen FinLYS luokkaan:
Pieni LYS FinLYS kerroin ≤ 1,13
Iso LYS
FinLYS kerroin ≥ 1,14
Muissa kilpailuissa FinLYS -köliveneet kilpailevat yhtenä luokkana.
Monirunkoveneet kilpailevat omana luokkanaan.
Kevytveneet kilpailevat omana luokkanaan
Luokkien liput:
Luokka
köliveneet ja monirunkoveneet
kevytveneet

Lippu
D
E
1(2)

5

TASOITUSJÄRJESTELMÄ
Kilpailuissa käytetään FinLYS -tasoitusjärjestelmää.

6

MAKSUT
10 € veneeltä per päivä, ellei kilpailukutsussa toisin mainita.

7

KILPAILUJEN AIKATAULUT
Kilpailujen
aikataulut
selviävät
JVS
http://www.jvs.fi/kilpailukutsut/ olevista kilpailukutsuista.

vuosikirjasta

sekä

8

RADAT, MERKIT, LÄHTÖ- JA MAALILINJAT
Katso täydentäviä purjehdusohjeita.

9

ENIMMÄISAJAT
Katso täydentäviä purjehdusohjeita.

10

PROTESTIT

10.1

Protestiaika on 1 tunti viimeisen veneen maalintulosta.

10.2

Protestit käsittelee JVS protestilautakunta. JVS Protestilautakunta tiedottaa protesteihin osallisia ja todistajia protestikäsittelyn ajankohdasta ja paikasta.

11

PALKINTOJEN JAKO
Ellei kilpailukutsussa muuta mainita, palkinnot jaetaan heti kilpailun jälkeen. Kiertopalkinnot jaetaan JVS:n jäsenille kauden päätyttyä lipunlaskun yhteydessä.

Ohjeita kilpailun järjestäjille
1. Kunkin kilpailun kilpailupäällikkö on velvollinen toimittamaan tulokset heti kilpailun jälkeen
seuran kilpailupäällikölle sähköpostiosoitteeseen kilpapurjehdus@jvs.fi .
2. Jos kilpailun järjestämiseen lupautuneelle henkilölle tulee voittamaton este, hänen pitää itse
hankkia sijainen ja ilmoittaa asiasta seuran kilpailupäällikölle.
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