SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF
Särkiniementie 5 b (5. krs), 00210 Helsinki
Henkilötiedot
Nimi

OHJAAJALUPA-ANOMUS 2017
Nopeuskilpailut

Henkilötunnus

Syntymäaika

Puhelin, koti

Puhelin, työ

GSM

Sähköpostiosoite

Ammatti

Osoite

Kilpailutiedot
Seura

Haettava ohjaajalupa

Edellinen kilpailunumero ja vuosi

 juniori/kerta

 aloittaja/kansallinen kansainvälinen

 SJ 10
 F4
 Off 3C

 GT15
 F 1000
V-60

Kilpailuluokat

 GT30
F1
 Z-150

 T400/T400S
 F2
 V-300

 kyllä

 ei

 O250
 Off 3B
 Muu

Vastuuvakuutus
Haluan ottaa vakuutuksen liiton kautta:

Vastuuvakuutus kattaa kolmannelle osapuolelle sattuneet vahingot. Vastuuvakuutus EI KATA samaan
kilpailuun osallistuvalle tai tämän veneelle aiheutuvia vahinkoja. Mahdollisia muille kilpailijoille ja itselleen
sattuvia vahinkoja vastaan kilpailija voi halutessaan ottaa oman erillisen vakuutuksen.
Olen ottanut vastaavan vakuutuksen:
Vakuutusyhtiön nimi ja vakuutuksen numero

Annan suostumukseni ohjaajaluvan myöntämiselle (koskee alle 18-vuotiaita luvan anojia).
Paikka ja päiväys

Holhoojan allekirjoitus ja nimen selvennys

Allekirjoitus
Vakuutan tuntevani U.I.M:n, SPV:n sekä Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n säännöt ja määräykset sekä tämän anomuksen sivulla 2 mainitut ehdot ja
sitoudun noudattamaan niitä.
Allekirjoittanut ohjaajaluvan anoja, ohjaajaluvan saatuaan ja osallistuessaan U.I.M:n alaisiin kilpailuihin, antaa mediaoikeudet kilpailusta U.I.M:lle edelleen
käytettäväksi lehdistössä, radiossa ja televisiossa. Materiaalin omistusoikeus säilyy silti ohjaajalla. (U.I.M:n Sääntö 120 koskee ainoastaan kansainvälisen
ohjaajaluvan hakijoita.)
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Seuran allekirjoitus
Luvan anoja on seuramme jäsen (kansalliset kilpailumääräykset kohta 15) ja hän tuntee kilpailutoimintaa koskevat säännöt ja määräykset.

Ohjaajaluvan maksaja:
Paikka ja päiväys

Luvan anoja
Allekirjoitus ja nimen selvennys

Seura

SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF

OHJAAJALUPA-ANOMUS 2017
Nopeuskilpailut

Särkiniementie 5 b (5. krs), 00210 Helsinki

Vastuuvakuutus:
Jokaisella ohjaajaluvan haltijalla tulee kilpailuun osallistuessaan olla vastuuvakuutus mahdollisten kolmannelle osapuolelle
aiheutuvien vahinkojen varalta.
Liiton kautta otettava vakuutus
Liiton kautta otettava ohjaajalupaan liittyvä vastuuvakuutus kattaa vakuutusehtojen ja yleisten sopimusehtojen (If, No 201, 100,
001) mukaisesti ja vakuutuskirjassa mainituin rajoituksin henkilövahingot 336.376 EUR asti, esinevahingot 168.188 EUR asti sekä
henkilörekisterilain mukaiset taloudelliset vahingot 16.818 EUR asti. Kussakin vahinkotapauksessa omavastuu on 168 EUR.
Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa paitsi Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Vakuutus korvaa kolmannelle
osapuolelle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja
josta vakuutuksenottaja (ohjaajaluvan haltija) on vastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan. Vakuutus ei korvaa samaan
kilpailuun osallistuvalle tai tämän veneelle aiheutunutta vahinkoa.
Kopio edellä mainituista vakuutusehdoista sekä yleisistä sopimusehdoista on saatavana liitosta.
Vakuutuksen hinta
Liiton kautta otettavan vastuuvakuutuksen hinta on 13,00 EUR, joka vähennetään ohjaajaluvan hinnasta mikäli ohjaajaluvan
anoja ei halua ottaa vakuutusta liiton kautta. Tällöin ohjaajaluvan hakijalla tulee olla vakuutusehdoiltaan ja korvaussummiltaan
vähintään vastaavantasoinen muu vakuutus. Ilman vastuuvakuutusta ei voi osallistua kilpailuihin.

Vakuutustodistus
Liiton kautta otettavasta vastuuvakuutuksesta tulee merkintä ohjaajalupaan. Muiden kuin liiton kautta otettavan vakuutuksen
osalta ohjaajaluvan haltija on velvollinen osoittamaan kilpailun järjestäjälle, että hänellä on voimassa oleva vastuuvakuutus, joka
sisällöltään ja korvausmääriltään on vähintään vastaavanlainen kuin liiton kautta otettava vakuutus. Liitto ei voi antaa kilpailussa
mahdollisesti tarvittavaa vakuutustodistusta muista kuin liiton kautta otetusta vastuuvakuutuksesta. Muista vakuutuksista
todistus on pyydettävä vakuutuksen antaneelta
vakuutusyhtiöltä. Vakuutustodistus kelpaa todistuksena kilpailussa vain liiton leimalla varustettuna. Liiton leiman
vakuutustodistukseen saa liiton toimistosta.
Ohjaajalupaa koskevia sääntöjä ja määräyksiä:
Yleistä
Ohjaajaluvan anoja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Union Internationale Motonautique'n (U.I.M.) ja Suomen
Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) sääntöjä ja määräyksiä. Säännöt ja määräykset on julkaistu U.I.M:n sääntökirjoissa ja tiedotteissa
sekä SPV:n sääntökirjoissa ja niiden liitteissä. Sääntökirjoja voi ostaa liiton toimistosta.
SPV:n sääntökirja on osin käännös U.I.M:n vastaavasta sääntökirjasta. Niiltä osin, kuin SPV:n sääntökirja ja U.I.M:n sääntökirja
mahdollisesti ovat ristiriitaisia, on U.I.M:n sääntökirja määräävä. SPV toimii Suomessa U.I.M:n kansallisena edustajana (National
Authority, NA). SPV voi asettaa kansallisia sääntöjä silloin kun ne eivät ole ristiriidassa U.I.M:n sääntöjen kanssa.
Ohjaajalupa (Sääntö 120)
Ohjaajalupa on pakollinen. Kukaan ei voi osallistua kilpailuun eikä saavuttaa tai parantaa ennätystä ilman ohjaajalupaa.
Ohjaajaluvan lisäksi kilpailussa turvavöitä käyttävällä tulee olla todistus vuosittaisen tilannetestin voimassaolosta. Ohjaajalla saa
olla vain yksi ohjaajalupa. Ohjaajaluvan haltijalla tulee olla myös vastaavat sääntökirjat.
Ohjaajaluvan myöntäminen (Sääntö 120)
Ohjaajaluvan myöntää NA sille osoitetun anomuksen perusteella ja siitä peritään ohjaajalupamaksu.
Ohjaajaluvan evääminen (Sääntö 120)
NA voi evätä ohjaajalupa-anomuksen tarvitsematta ilmoittaa hylkäämisen syytä.
Rangaistukset
Jokaista kilpailijaa, joka osallistuu sellaiseen kilpailuun, jota maan NA ei ole hyväksynyt tai jonka NA on kieltänyt, voidaan
rangaista määräaikaisella kilpailukiellolla NA:n määräämäksi ajaksi. (Sääntö 104)
NA voi tuomita määräaikaiseen kilpailukieltoon jokaisen kilpailijan, joka on syyllistynyt vakavaan moraaliseen tai urheilulliseen
sääntörikkomukseen. (Sääntö 406) NA voi julistaa pysyvään kilpailukieltoon jokaisen kilpailijan, joka
on syyllistynyt erityisen vakavaan moraaliseen tai urheilulliseen sääntörikkomukseen. (Sääntö 406)
Pysyvä kilpailukielto on ainainen ja kansainvälinen. (Sääntö 406) Dopingin osalta noudatetaan NA:n, U.I.M:n ja Suomen
Antidopingtoimikunnan sääntöjä ja määräyksiä. Edellä mainittujen sääntökohtien lisäksi ohjaajalupaa
koskevista asioista on voitu määrätä myös muualla säännöissä.

