
Vad är seglingsligan? 

HUR: 15 finska klubbar, 300 nord-europeiska klubbar, över 2000 
meriterade seglare och mer än 60 tävlingar. Ett högklassigt 
evenemangskoncept som gör att de vinnande lagen får 
möjlighet att segla mot de allra bästa klubbarna i världen i 
Champions League -finalerna. 

VAD: Ett nationellt och internationellt seglingsevenemang som  
sammanför seglingsklubbar i hela landet. Korta tävlingar, 
likvärdiga båtar, standardiserad bana och ett format som är lätt 
att följa med från stranden eller i mobilen!  

SYNLIGHET: Evenemangen seglas  inför publik vid stränderna.  
Sociala media är i avgörande roll. Följ men seglingarna från  
Sapsailing.com. Seglingsligan har till sitt förfogande SAP Sailing  
Analytics! 
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Kom med i 
Seglingsligan! 

FORMAT:  
Korta banor, domare på vattnen. Ca. 11 
seglingar under 2 dagar . 
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PROGRAM:  
1-2.7  Maariehamn  
19-20.8  Helsingfors, Ärtholmen 
7-8.10  Helsingfors, Södra hamnen 

BÅTAR:  
5 st likvärdiga J 70 båtar.  
6 set nya segel.  
Ni behöver inte äga båtarna eller ta 
med er dem till tävlingarna! 
Möjlighet till träning före 
tävlingarna. 

OM KLUBBEN NÅR FRAMGÅNG: 
Finska Seglingsligan är en del av   
Sailing Champions League. 
2016 lyckades NJK och WSF  
kvalificera sig till finalen 
ÅSS blev 9e i finalen! 
År 2017 har NJK, ÅSS, WSF ja ESF  
fått möjlighet att segla i kvaltävlingarna 
(semifinal). 



Hur deltar  ni 
seglingsligan?   

KOSTNADER:  
Anmälningsavgiften är 1500 € under säsongen 2017. 
I deltagaravgiften ingår anmälningsavgiften och tillgång till båtarna 
(500 € / tävling, under 50 € / dag och seglare). 
Resor och logi betalas av seglarna eller klubbarna.  

ANMÄLAN:  
Klubben anmäler sig till förbundet för Segling och Båtsport i 
Finland senast den 30.4. Anmäl er på webbaddressen 
spv.fi/purjehdusliiga. Det finns plats för  15 klubbar!  
De 6 första klubbarna från ligan 2016 får direkt plats i årets liga. 
De övriga klubbarna får plats i anmälningsordning.  

BESÄTTNING:  
4 personers besättning, av vilka en bör vara myndig. Besättningen 
kan variera i de olika deltävlingarna. En medlem av besättningen 
bör vara medlem av sin klubb senast per 30.4.2017. En 
bestänningsmedlem kan representera endast en klubb under 
tävlingssäsongen.  
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TILLÄGGSUPPGIFTER:  
Invitationen till tävlingarna publiceras senast den 31.3. på 
webbsidan spv.fi/purjehdusliiga.  Följ övriga anmälningsärenden 
om ligan på Facebook: Suomen purjehdusliiga 
Förfrågningar: gedi.lindahl@spv.fi  el. Tusse Tallberg 0400 411699 
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