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1. Veneluokat Optimistijolla  
 
2. Kilpailusäännöt  
 
2.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä 

(PKS) määriteltyjä sääntöjä mukaan lukien Purjehduksen 
kilpailusääntöjen liite D, Optimistijollien 
joukkuepurjehduksen Suomen mestaruuskilpailun säännöissä 
määriteltyjä sääntöjä sekä Optimistijollaluokan 
luokkasääntöjä. 

 
2.2 Mitkään kansallisen järjestön määräykset eivät ole voimassa. 
 
2.3 Kilpailussa käytetään erotuomareita säännön PKS D2.2:n 

mukaisesti. 
 
2.4 Protestilautakunnan päätökset ovat säännön PKS 70.5(a):n 

perusteella lopullisia. 
 
 
3. Kilpailukelpoisuus ja ilmoittautuminen 

 
3.1 Joukkueen kilpailukelpoisuus ratkaistaan Optimistijollien 

joukkuepurjehduksen Suomen mestaruuskilpailujen 
sääntöjen mukaisesti. 

 
3.2 Purjehtijan on edustettava sitä seuraa, jota edusti kuluvan 

kilpailukauden ensimmäisessä ranking-kilpailussa. 
 
3.3 Joukkueen tulee ilmoittautua viimeistään 26. syyskuuta 2016 

joko sähköpostitse osoitteella kilpailutoiminta@tpsail.net tai 
kirjeitse osoitteella Tuusulanjärven Purjehtijat ry, c/o 
kilpailupäällikkö Erik Hartman, Väliniitynkaari 12, 04330 
LAHELA. 

 
3.4 Joukkueen ilmoittautumisen tulee sisältää seuraavat tiedot: 

Kaikkien purjehtijoiden nimet, purjenumerot, syntymävuosi 
ja seura. Lisäksi joukkueen on ilmoitettava yhteydenpidossa 
käytettävä puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 
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3.5 Tuusulanjärven Purjehtijat ry vahvistaa osallistuvat 

joukkueet viimeistään 1.10.2016 joukkueen ilmoittamaan 
sähköpostiosoitteeseen. Vahvistaminen voi tapahtua myös 
aikaisemmin. 

 
 
 
4. Kilpailuaikataulu Perjantai 7.10.2016 
 Kilpailutoimisto avoinna saapumisilmoittautumista varten 

kello 18.00 -20.00. 
 
 Lauantai 8.10.2016 
 8.00-9.30 Saapumisilmoittautuminen 
 9.45  Kilpailun aloituskokous 
 10.55 Ensimmäisen kilpailulähdön varoitusviesti 
 
 Sunnuntai 9.10.2016 
 9.55  Päivän ensimmäisen kilpailulähdön   

  varoitusviesti 
 
 16.30 Regatan viimeisen varoitusviestin myöhäisin 

  antohetki 
 
 17.00 Palkintojenjako (arvioitu ajankohta) 
 
      
 
5. Mainonta Kilpailevan veneen tulee näyttää kilpailun järjestäjän 

valitsemia ja toimittamia mainoksia veneessään.  
 
 
6. Rata-alue ja tukisatama 
 
 Kilpailun tukisatama on Tuusulanjärven Purjehtijat ry:n 
 kotisatama Järvenpään Vanhankylänniemessä. Tukisataman 
 osoite on Niemennokantie 12, 04400 JÄRVENPÄÄ.  Rata-
 alue on Tuusulanjärvellä tukisataman läheisyydessä. Rata-
 alueen etäisyys tukisatamasta on noin 0,5 mpk. 
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7. Rata Kilpailussa purjehdittava rata on IODA  
 joukkuepurjehdusrata. Lähempi ratakuvaus on  
 kilpailuohjeissa. 
 
 
 
 
8. Ilmoittautumismaksu 
 
 Joukkueen ilmoittautumismaksu on 220,00 €. Se maksetaan 

Tuusulanjärven Purjehtijat ry:n tilille Nordea Tuusula-
Hyrylä FI6913663006102776 viimeistään 4.10.2016. 
Maksutositteen esittämistä voidaan vaatia joukkueen 
rekisteröityessä. 

 
9. Varusteiden ja mittojen tarkastukset 
 
9.1 Kunkin veneen tulee pyydettäessä esittää mittaustodistukset. 
 
9.2 Veneen tai sen varustuksen luokkasääntöjen ja 

purjehdusohjeiden mukaisuus voidaan tarkastaa milloin 
tahansa kilpailun aikana. 

 
10. Vakuutus Jokaisella kilpailevalla veneellä on oltava voimassa oleva 

vastuuvakuutus. Vakuutuksen voimassaolo voidaan tarkastaa 
ja sen voimassa olosta on esitettävä pyydettäessä selvitys. 

 
11. Huoltoveneet Jokainen kilpailun tukisatamassa vesille laskettava tai 

tukisatamaa käyttävä huoltovene tulee rekisteröidä 
kilpailutoimistossa ja veneen tulee toimia turvaveneenä 
kilpailun turvallisuuspäällikön ohjeiden mukaisesti. 

 
12. Palkinnot Kolmelle parhaalle joukkueelle jaetaan Suomen Purjehdus ja 

Veneily ry:n mestaruusmitalit. 
 
 B-finaalin voittajajoukkue palkitaan. 
 
 Kilpailussa jaetaan myös muita palkintoja sekä 

tavarapalkintoja. 
 
13. Kilpailuohjeet Kilpailuohjeet ovat noudettavissa kilpailutoimistosta 

ilmoittautumisen yhteydessä tai tulostettavissa 
kotisivultamme www.tpsail.net. 
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14. Muutokset Tämän kilpailukutsun mahdolliset muutokset julkaistaan 

viimeistään 29.9.2016 kotisivullamme www.tpsail.net sekä 
kotisatamassamme olevalla virallisella ilmoitustaululla. 

 
15. Lisätiedot Kilpailupäällikkö Erik Hartman 
 050-62585 
 kilpailutoiminta@tpsail.net 

        www.tpsail.net 
 
   --------------------------------------------------- 
   KILPAILUKUTSU PÄÄTTYY TÄHÄN 
   --------------------------------------------------- 
 
Veneen säilyttäminen 
 
   Joukkuepurjehdusjoukkueen jäsen saa säilyttää 
   venettä ja sen varusteita omalla vastuullaan  
   TP:n kotisatamassa joukkuepurjehdusregattaa 
   edeltävän Optimistijollien rankigsarjan  
   kilpailun ja joukkuepurjehdusregatan   
   päättämisen välisen ajan. 
 
Ateriointi  Yksinkertainen lounas kuuluu kilpailumaksuun. 
   Kullekin joukkueelle jaetaan kymmenen (10) 
   aterialipuketta lounaan lunastamista varten. 
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Veneen varustus 
 
   Tuusulanjärven Purjehtijat ei ole järjestänyt  
   protestilippujen myyntipistettä kilpailun  
   tukisatamaan. 
 
Osallistumisoikeus 
 
   Suomen Optimistijollaliiton hallitus on  
   kokouksessa tekemänsä päätöksen jälkeen  
   pannut kotisivulleen www.optari.net esille  
   osallistumisoikeutta koskevan tulkinnan. 


