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RACE HIRVENSALMI  KILPAILUKUTSU 

29.-30.07.2017   

52550 HIRVENSALMI   
 

JÄRJESTÄJÄ 
 Hirvensalmen Veneilyseura ry, 52550 Hirvensalmi 
 

ORGANISAATIO 

 Kilpailun johtaja Juha Fiskari 

 Turvapäällikkö Timo Suomi 

 Ratapäällikkö Tapani Mäkinen 

 Katsastuspäällikkö Harri Kasurinen 

 SPV Valvoja Sandra Roms 

 

PAIKKA JA AIKA 
 Hirvensalmi, Hirvensalmentie 6, 29. - 30.07.2017 
 

  

AJETTAVAT LUOKAT 

 SM-osakilpailu, luokat SJ10, GT15, GT30, O250, F4 

 

OSALLISTUMISMAKSUT 
F4  100€ /kilpailu 

O250, GT30  100€ 

SJ 10, GT15  50 € 

 

Osallistumismaksu tulee maksaa pankkitilille, ennen ilmoittautumisajan päättymistä, 

tai sen voi maksaa käteisellä kilpailutoimistoon. Kuitti pankkisiirrosta on esitettävä 

ilmoittautuessa. 

 

Pankkiyhteystiedot: 

 

Saaja: Hirvensalmen Veneilyseura 

Pankki: OP Hirvensalmi 

Tilinumero: FI96 5054 0220 0156 18 
  

ILMOITTAUTUMINEN 
Ilmoittautuminen on lähetettävä 21.07.2017 mennessä oheisella 

ilmoittautumislomakkeella (Liite 1) 

 

Ilmoittautumiset / tiedustelut: 

Jari Lehtonen 

e-mail: jari.lehtonen@pcp.fi 

Puh. +358468507773 

 

VAKUUTUS 
UIM:n sääntö § 205.09.Jokaisella kilpailijalla tulee olla SPV:n vakuutuksen tasoinen 

tai suurempi vastuuvakuutus, joka kattaa vahingot. Vakuutuskirja tulee esittää 

ilmoittautumisen yhteydessä. 

mailto:jari.lehtonen@pcp.fi
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KULJETUKSET 
Kuljetukset tapahtuvat kilpailijoiden itsensä toimesta. 

 

KILPAILUTOIMISTO 
Kilpailutoimisto avataan perjantaina 28.7.2017 klo 18.00. Ilmoittautumiset 

kilpailupaikalle kilpailutoimistossa perjantaina 28.07.2017 klo 18.00– 20.00. 

Ilmoittautumisen yhteydessä annetaan katsastusjärjestys. 

 

VARIKKO 
Vartioitu varikko avataan perjantaina 28.07.2017 klo 17.00 ja suljetaan sunnuntaina 

30.07.2017 palkintojen jaon jälkeen.  

- Järjestäjä osoittaa paikan kilpailijoille. 

- Vain yksi teltta / tiimi 

- Varikolla tulee jokaisella kilpailijalla olla öljyä imevä matto. UIM:n sääntö § 703 

- Jokaisella tiimillä tulee olla vähintään 2kg sammutin, teltan sisällä tai veneen 

vieressä 

- Tupakointi ja alkoholin käyttö varikkoalueella on kielletty 

- Kilpailun jälkeen, jokaisen tulee siivota oma alueensa varikolla. 

 

SÄÄNNÖT 
Kilpailussa noudatetaan UIM:n sääntöjä, SPV:n kansallisia määräyksiä ja paikallisista 

olosuhteista johtuvia lisämääräyksiä. Järjestäjä ei maksa matkarahoja kilpailijoille. 

Ikärajat luokkiin, UIM sääntö 203.041, luokka SJ10, kansalliset kilpailumääräykset. 

Äänenvaimennus UIM:n sääntö § 505 mukaisesti. 

 

MUUT 
Kilpailija joka vahingoittaa tai tuhoaa ratapoijun maksaa korvauksena  

200 euroa / vahingoittunut poiju. Maksu on suoritettava kilpailutoimistoon, ennen 

seuraavaa lähtöä. 

 

MAINOKSET 
 Järjestäjä varaa oikeuden kiinnittää oman mainostarran kaikkiin veneisiin. 

Tupakkavalmisteiden ja yli 22 %:n alkoholijuomien mainonta on kielletty. 

 

POLTTOAINE 
O250-luokassa UIM:n säännön 508.05 mukaisesti. Muissa luokissa UIM 508.02 ja 

kansallisten sääntöjen mukaisesti.  

Vertailubensiininä kaytetään Hirvensalmen Neste-aseman 95E ja 98E-bensiiniä. 

Voiteluöljymerkki, - laatu ja –tyyppi on ilmoitettava ilmoittautumislomakkeella. 

 

AIKATAULU 
Katso Liite 3: Aikataulu. 

 

OHJAAJAKOKOUS 
Ohjaajakokous pidetään varikkoalueella, kilpailutoimiston läheisyydessä. 
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VESILLELASKU 
Vesillelasku tapahtuu luiskalta tai nosturilla. 

 

HARJOITUSAJO 
Ainoat sallitut harjoitusajat on merkitty alustavaan aikatauluun. Katsastamaton vene ei 

saa osallistua harjoitusajoon. 

 

LÄHTÖTAPA 
Luokka SJ10 noudattaa kansallisia sääntöjä. Muut luokat, laiturilähtö sammutetuin 

konein, UIM sääntö §307. Uusintalähdöt UIM §311 säännön mukaisesti. 

 

RATA, KILPAILUERÄT 
Katso Liite 2: ratapiirros. 

Ensimmäisen erän lähtöjärjestys määräytyy aika-ajojen perusteella. Seuraavien erien 

lähtöjärjestykset määräytyy UIM sääntöjen mukaisesti ja SJ10 luokassa kansallisien 

kilpailumääräysten mukaisesti. Maksimimäärä veneitä radalla on 18. 

 
F4 

Ajetaan UIM:n MM-sarjan sääntöjen mukaan. Kaksi kilpailua, kilpailuissa ajetaan 17 

kierrosta. Pisteet lasketaan UIM:n pistelaskutaulukon mukaisesti. 

 

O 250 

Ajetaan UIM:n sääntöjen mukaan. Kilpailussa  ajetaan neljä (4) kpl kuuden (6) 

kierroksen erää, joista kilpailijan kolme (3) parasta eräsijoitusta otetaan huomioon 

loppupistelaskennassa. Eräpisteet lasketaan UIM:n pistelaskutaulukon mukaisesti.. 

 

GT30 

Ajetaan UIM:n sääntöjen mukaan. Kilpailussa ajetaan neljä (4) kpl kahdeksan (8) 

kierroksen erää, joista kilpailijan kolme (3) parasta eräsijoitusta otetaan huomioon 

loppupistelaskennassa. Eräpisteet lasketaan UIM:n pistelaskutaulukon mukaisesti. 

 

GT15 

Ajetaan UIM:n sääntöjen mukaan. Kilpailussa ajetaan neljä (4) kpl kahdeksan (8) 

kierroksen erää, joista kilpailijan kolme (3) parasta eräsijoitusta otetaan huomioon 

loppupistelaskennassa. Eräpisteet lasketaan UIM:n pistelaskutaulukon mukaisesti. 

 

SJ 10  

Ajetaan kansallisten sääntöjen mukaan. Kilpailussa ajetaan neljä (4) kpl kahdeksan (6) 

kierroksen erää, joista kilpailijan kolme (3) parasta eräsijoitusta otetaan huomioon 

loppupistelaskennassa. Eräpisteet lasketaan UIM:n pistelaskutaulukon mukaisesti. 

 

KATSASTUS 
 UIM:n ja SPV:n sääntöjen mukaan. 

 

VASTALAUSEMAKSU 
Vastalausemaksu on 80 euroa. Maksu palautetaan, mikäli palkintotuomaristo 

hyväksyy vastalauseen. 

Vastalauseaika on puoli (½) tuntia tulosten julkaisun jälkeen. 
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PALKINNOT 
Luokka SJ 10, kaikille osallistujille jaetaan palkinnot.  

Muut luokat, kolmelle parhaiten sijoittuneelle jaetaan pokaali-palkinnot. 

 

MAJOITUS 
Järjestäjä on varannut läheltä alueen matkailuautoille, alueella on sähkö, WC, suihkut 

ja sauna. Kilpailijoiden tulee itse huolehtia muusta majoituksesta. 

 

Lähimpien hotellien yhteystiedot: 

 

Kartanohotelli Satulinna 

Yrttitie 21, FI-52550 Hirvensalmi 

phone +358 (0)20 743 4670 

info@satulinna.fi 

www.satulinna.fi 

 

Asuntohotelli Huvikumpu 
Otavantie 1, FI-50670 Otava  

Phone: +358 (0)15 - 170 545 

info@ravintolahuvikumpu.fi 

www.ravintolahuvikumpu.fi 

 

 

Tervetuloa Hirvensalmelle 
 

 Juhani Manninen 

 Hirvensalmen Veneilyseura ry 

 Puheenjohtaja   


