
 
Kilpailukutsu 

Aika: 20.–22.5.2016 
Paikka: Vesijärvi, Lahti 
Järjestäjä: Lahden Purjehdusseura Ry  
Kilpailuluokat:  
      505 (ranking)  
      F18- Katamaraanit (ranking)  
      Lightning (ranking)  
      H (ranking) 
      Melges 24 (ranking) 
 
Kotisatama: Kaikkien luokkien kotisatamana toimii Lahden satama, Satamakatu, 15140 Lahti  
Rata-alueet: Rata-alueet sijaitsevat Vesijärven Enonselällä 
Säännöt: Kilpailussa noudatetaan purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä sekä         
luokkien ranking-sääntöjä. Mitkään kansallisen järjestön määräykset eivät ole voimassa.  
Koskee kaikkia luokkia: Jos purjeen tunnus ja/tai -numero poikkeavat ennakkoilmoituksesta, niiden käytölle on 
saatava lupa kilpailulautakunnalta ennen ensimmäistä varoitusviestiä.  
Kilpailukelpoisuus, ilmoittautuminen ja maksut: Tapahtuma on avoin kaikille kyseisten luokkien luokkasäännöt 
täyttäville veneille. Kilpailijoiden tulee olla kansallisten luokkaliittojensa jäseniä.  
Ilmoittautumiset www.casselirace.fi -osoitteen kautta pe 13.5.2016 klo 14 mennessä. 
Osallistumismaksu: 
   505 60 €  
   F18-Katamaranit 60 €  
   Lightning 70 €  
   H 100 € 
   Melges 24 100€ 
Osallistumismaksu sisältää lounaan molempina päivinä.  
Maksu:  
Lahden Purjehdusseuran tilille 13.5.2015 mennessä Nordea 228038-41890,  
IBAN: FI85 2280 3800 0418 90, BIC: NDEAFIHH. Maksukuitti tarkastetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Jälki-
ilmoittautumisia otetaan vastaan 21.5.2016 klo 9.30 asti. Jälki-ilmoittautumisesta peritään 20 € lisämaksu. 
Veneen omistajan tai omistajan  edustajan allekirjoitettava ilmoittautumislomake, johon sisältyy seuraavan 
kaltainen teksti: ”Sitoudun noudattamaan Purjehduksen kilpailusääntöjä ja kaikkia muita tätä kilpailua 
koskevia sääntöjä.” 
  
 
 
 

http://www.casselirace.fi/


Ohjelma:
Perjantai 20.5.  
H-luokan veneiden lasku. 
Aikataulu tarkentuu lähempänä 
kilpailua osoitteessa 
www.casselirace.fi  
 
 
 
 
 

Lauantai 21.5.  
klo 8.30  
Kilpailutoimisto aukeaa, 
purjehdusohjeiden jako, 
ilmoittautumiset klo 9.30 
mennessä  
klo 10.55  
Päivän ensimmäinen 
varoitusviesti  
 

Sunnuntai 22.5.  
klo 9.55  
Päivän ensimmäinen 
varoitusviesti 
Jos kolme tai useampia 
purjehduksia on suoritettu, 
mitään varoitusviestiä ei anneta 
kello 14.00 jälkeen.  
n. klo 16.00 Palkintojen jako

 
Varusteiden ja mittojen tarkastukset: Milloin tahansa voidaan tarkastaa, onko vene tai sen varuste 
luokkasääntöjen ja purjehdusohjeiden mukainen.  
 
Purjehdusohjeet: 
Purjehdusohjeet ovat saatavana saapumisilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet jaetaan  kilpailutoimistossa 
ravintola Casselin Piano-paviljongissa.  
 
Kilpailuradat: Purjehdittavat radat ovat trapetsoidi-tyyppisiä tai luovi-myötätuulityyppisiä.  
 
Palkinnot: Palkinnot jaetaan luokkien kolmelle parhaalle venekunnalle.  
 
Vastuuvapautus: Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 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. 
 
Vakuutus: Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus.  
 
Lisätiedot: Lisätiedot majoituksesta, ohjelmasta ja mahdollisista muutoksista päivitetään kevään  
 aikana sivuille www.casselirace.fi.  
 
Yhteistyökumppanit: Ravintola Casseli, Propuu, Piano Paviljonki 
 
Tiedustelut:  Lahden Purjehdusseura ry  
  Kilpailupäällikkö, Joonas Sovinen, 050 353 3345
  www.casselirace.fi  


