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KILPAILUKUTSU 
 

 

 
Saimaa Race 2017  
19.–20.8.2017    
Imatra  /  Saimaa  SPV:n luvalla 
 
 
 
 
JÄRJESTÄJÄ 

Imatran venekerho järjestää offshore -luokkien SM-osakilpailut 19.–20.8.2017 
Saimaalla. Kumpanakin päivänä on erilliset SM-lähdöt. 
 

ORGANISAATIO 
 kilpailun johtaja              Jyrki Tikka 

kilpailun sihteeri             Teemu Eerola 
kilpailun turvapäällikkö       Jouni Eerola 
katsastuspäällikkö          Arto Lapakko 
 

PAIKKA 
 Imatra / Saimaa 
 Lammassaarentie 11, 55420 Imatra 
 
AJETTAVAT LUOKAT 
 Kaikki Suomessa ajettavat offshore luokat (myös jokamies luokka) 
 kumpanakin päivänä on oma SM-osakilpailu 
 
SÄÄNNÖT 

Kilpailussa noudatetaan UIM:n sääntöjä, SPV:n kansallisia määräyksiä ja paikallisista 
olosuhteista johtuvia lisämääräyksiä. 
Äänenvaimennus UIM:n sääntö § 504 mukaisesti. 

 
POLTTOAINE 

Vertailupolttoaineena käytetään Imatran venesataman 95 E10 ja 98E polttoaineita.  
 
VAKUUTUS 

UIM:n sääntö § 205.09. 
Jokaisella kilpailijalla tulee olla SPV:n vakuutuksen tasoinen tai suurempi 
vastuuvakuutus, joka kattaa vahingot 
- henkilövahingoissa 336.376 € 
- esinevahingoissa 168.188 € 
Vakuutuskirja tulee esittää ilmoittautumisen yhteydessä. 

 
OSALLISTUMISMAKSUT 
 3B, 3C, Z150 ja V60 100 euroa per kilpailu 
 jokamiesluokka 50 euroa per kilpailu 
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PALKINNOT 

Kolmelle ensimmäiselle luokassaan jaetaan pokaali.  
Noutamattomia palkintoja ei toimiteta. 
 

 
 
ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoittautumiset: 
Ilmoittautuminen ja kilpailumaksu 13.8.17 mennessä. 

- sähköpostilla: jyrki.tikka@pp3.inet.fi 
- postitse: Imatran venekerho, Lammassaarentie 11, 55420 Imatra 

ilmoittautumismaksu: EKSP 410820-421080 Imatran venekerho ry 
 
Tiedustelut: 
Jyrki Tikka  
työ 040–514 8436, koti 0400–656 021 
jyrki.tikka@pp3.inet.fi 

 
KILPAILUTOIMISTO 

Kilpailutoimisto sijaitsee kahvila Kolmessa Ankkurissa 
 
VARIKKO 

Varikko sijaitsee kahvila Kolmen ankkurin viereisellä piha-alueella. 
 

KATSASTUS 
 UIM:n ja SPV:n sääntöjen mukaan. 

 
VESILLELASKU 

Vesille lasku tapahtuu kolmen ankkurin edestä luiskalta tai Imatran kylpylän 
puoleiselta luiskalta.   

 
RATA       

Kierroksen pituus 10,8mpk 
Katso ratapiirros. Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin. 
 

LÄHTÖTAPA 
 Master –vene. UIM sääntö 305. 
 
VASTALAUSEMAKSU 

Vastalausemaksu on SPV:n suosituksen mukaan 80 euroa. Maksu palautetaan, mikäli 
palkintotuomaristo hyväksyy vastalauseen. 
Vastalauseaika on puoli (½) tuntia tulosten julkaisun jälkeen. 

 
AIKATAULU 

Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin. 
 Kilpailu päättyy palkintojen jakoon. 
 
MAJOITUS 

Jokainen hoitaa majoituksen itse.  
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MUUT ASIAT 

Kilpailija joka vahingoittaa tai tuhoaa ratapoijun, maksaa 200 euroa järjestävälle 
seuralle. Korvaustapa on sovittava kirjallisesti kilpailun johtajan kanssa 
Tupakkavalmisteiden ja alkoholijuomien mainonta Suomen lakien mukaan. 
 

 
SAIMAA RACE 2017 
AIKATAULU 

  
lauantai 19.8. 
 
klo 12.00 – 13.30 ilmoittautuminen 
klo 12.00 – 14.40 katsastus  
klo 14.30  ohjaajakokous 
 
klo 16.00  Kilpailun startti 

( 3C kuusi kierrosta, V60 neljä kierrosta ja muut luokat viisi 
kierrosta) 

 
klo 17.30  kilpailu päättyy 

jälkikatsastus välittömästi kilpailun jälkeen 
klo 19.00  palkintojen jako 

 
 

sunnuntai 20.8. 
 
klo 10.00 – 10.30 ilmoittautuminen 
klo 10.00 – 10.50 katsastus  
klo 11.30  ohjaajakokous 
 
klo 13.00 Kilpailun startti  

(3C kuusi kierrosta, V60 neljä kierrosta ja muut luokat viisi 
kierrosta) 

 
klo 14.30                kilpailu päättyy 
                               jälkikatsastus välittömästi kilpailun jälkeen 

palkintojen jako välittömästi kilpailun jälkeen 


