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Kutsu 28.8.2018

Purjehduksen koulumestaruuskilpailut yläasteen oppilaille ja kouluille
Helsingfors Segelsällskap r.f. (HSS), Brändö Seglare r.f. (BS) ja Suomen purjehdus ja veneily
r.y. (SPV) järjestävät taas yhteistyönä perinteisen valtakunnallisen Purjehduksen
koulumestaruuskilpailun perjantaina
14.9.2018 Merisatamassa Helsingissä. Kilpailu
purjehditaan HSS Sailing Centerin kolmen purjehtijan Laser 16 –nosto-köliveneillä.

Osallistuminen ja vakuutukset
Kilpailuun saavat osallistua yläasteen koulut yhdellä neljän henkilön joukkueella. Koska
tarkoituksena on esitellä kilpapurjehdusta uusille sporttisille nuorille ja saada uusia
harrastajia lajin pariin, neljän henkilön joukkueet muodostetaan siten, että kaksi
joukkueesta ovat jonkin Suomen Purjehdus ja Veneily r.y.:n virallisen junioriluokan rankingsarjoissa purjehtivia purjehtijoita (Optimisti, Zoom8, E-jolla, Laser, 29er), mutta kaksi muuta
joukkueen jäsentä on mukana oppimassa ja tutustumassa lajiin. Veneen kipparin tulee hallita
kilpailusäännöt.
Kilpailujen suurin mahdollinen osallistujamäärä on 21 joukkuetta. Koulu voi ilmoittaa
kisaan useamman joukkueen, mutta mikäli ilmoittautumisia on yli 21, yhden koulun
osallistumisoikeus voidaan rajoittaa yhteen tai kahteen joukkueeseen.
Ilmoittautumisjärjestys määrittää mitkä joukkueet saavat osallistua kilpailuun. Lisäjoukkuepaikat jaetaan ilmoittautuneiden joukkueiden kesken tasaisesti, ottaen
ilmoittautumisjärjestyksen huomioon.
Joukkueen vastuulla on varmistua, että purjehtijoilla on voimassa oleva tapaturmavakuutus, joko henkilökohtainen tai koulun kautta. Suomen Purjehdus ja Veneily r.y.:n
jäsenseuran jäsen on vakuutettu SPV:n kautta.
Ilmoittautuminen tapahtuu HSS:n sivujen kautta, täyttämällä ilmoittautumislomake:
http://helsinkisailing.com/koulumestaruus/.
Kilpailun aikataulu
8.00 lautalla HSS:lle
9.00 kipparikokous
10.00 karsintasarja käyntiin
12.00 lounas
13.00 finaalisarja käyntiin
16.00 arvioitu palkintojenjako aika
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Radat
Kilpailualue on HSS:n läheisyydessä olevalla vesialueella.
Ilmoittautuminen
Osallistuminen kilpailuun on maksutonta - HSS, BS ja SPV toimivat kilpailun
sponsoreina, joten kaikkien osallistujien huoltajien apu järjestelyissä otetaan
kiitollisuudella vastaan. Vapaaehtoisia pyydämme ilmoittautumaan suoraan
osoitteeseen sailingschool@helsinkisailing.com. Osallistuvilta joukkueilta ei peritä
venevuokraa eikä vahinkovakuutuksen omavastuuosuutta, mutta vastaavasti vetoamme kippareiden vastuuntuntoon veneiden käsittelyssä. SPV ja IF vakuuttavat
kilpailuveneet tapahtuman ajan.
Ilmoittautumiset: martinjstill@gmail.com
Lisätiedot: sailingschool@helsinkisailing.com
Lisätietoja, kuvia ja tulokset viime vuoden kilpailusta Facebookissa osoitteessa
www.facebook.com/PurjehduksenKoulumestaruuskilpailut
Huom: Järjestäjät varaavat oikeuden valokuvata, videoida sekä referoida tapahtumaa sekä
siihen osallistuneita henkilöitä ja joukkueita eri medioissa, ml. Internetissä, televisiossa,
painetussa mediassa, radiossa, mobiilissa jne.
Tervetuloa!
HSS / Martin Still
BS / Ben Mellin
SPV / Laura Santala

LISÄTIETOA TAPAHTUMASTA
facebook.com/PurjehduksenKoulumestaruuskilpailut
sailingschool@helsinkisailing.com

