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Tervehdys kilpaveneilyn harrastaja!
Tässä sinulle luettavaksi Nopeuskilpailutoimikunnan kevättiedote.
Avoin SM-sarja
Alkavasta kaudesta eteenpäin sekä rata- että offshore-luokkien SM-sarjat ovat avoimia myös
ulkomaisille osallistujille. Kaikki kilpailukutsut pitää toimittaa SPV:n toimistoon suomeksi ja
englanniksi kirjoitettuna, englanninkielinen versio toimitettavaksi U.I.M.:n verkkosivuille
kilpailukalenteriin. Ristiriitatilanteissa englanninkielinen versio on määräävä.
Ratakilpailuiden kutsut tulee toimittaa SPV:n toimistoon sekä promoottorille.
Promoottori ratavenekilpailuissa
Suomen Purjehdus ja Veneily ja Liquid Level Promotions ovat sopineet yhteistyösopimuksen,
jonka mukaan promoottori järjestää ratavenekilpailut yhdessä veneseurojen kanssa.
Sopimuksen tarkoituksena on lisätä kilpaveneilyn näkyvyyttä, tuoda lajin pariin lisää
harrastajia ja tuoda kilpaveneilyä suuremman yleisön tietoon. Rataveneilyviikonloput
tunnetaan jatkossa nimellä RaceWKND.
Lisätietoa promoottorista www.racewknd.fi
Kilpailu- ja tapahtumakalenteri 2018
Kilpailut
9.6.
Offshore-kilpailu Kalkkiranta, Sipoo
7.-8.7.
RaceWKND Kotka
21.-22.7.
RaceWKND Hirvensalmi, GT15 PM
28.7.
Offshore-kilpailu Kotka
4.-5.8.
RaceWKND TBA
11.8.
Offshore-kilpailu Pellinki, Porvoo
24.-25.8.
RaceWKND Karjalohja
8.-9.9.
Offshore-kilpailu Imatra
15.-16.9.
RaceWKND Messilä, Hollola
Tutustumis- ja harjoittelupäivät
26.-27.5.
Rataleiri ja kokeilupäivät, Espoo
31.8.-1.9.
FunRun-kokeilupäivä, Kotka
Tapaturmavakuutus
Uudistettu kansainvälinen sääntö vaatii, että kilpailuissa voimassa oleva tapaturmavakuutus
(AD&D, UIM circuit rule 205.09) on pakollinen kaikille rataveneiden kuljettajille. Säännön
täyttävän vakuutuksen saa SPV:n toimiston kautta. Vakuutustodistus tulee esittää
kilpailuissa ilmoittautuessa.
Rataveneiden mittakirjojen uusiminen
Kansainvälisen ratasäännön (UIM circuit rule 501) muututtua rataveneiden mittakirjat
uusitaan tänä keväänä toistaiseksi voimassaoleviksi. Jatkossa mittakirja täytyy uusia jos
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omistaja vaihtuu, kalustoon tehdään merkitseviä muutoksia tai kalustoa koskevat
säännöt muuttuvat.
SJ-10 kypäräsäännön muutos
SJ10-luokkaa koskevaa kansallista kilpailumääräystä on tarkennettu. CE-merkityn kypärän
lisäksi saa käyttää U.I.M:n säännöissä (circuit rule 205.07) hyväksyttyä SNELL ja FIA
standardien mukaista kypärää. Kypäräkameroita ei saa käyttää.
Webtracking
Webtracking eli www-pohjainen reaaliaikainen seuranta on kaudella 2018 pakollinen kaikille
kilpailijoille kaikissa SPV:n alaisissa offshore-kilpailuissa. Sääntö on riippumaton miehistön
lisenssityypistä, ja poikkeama on hylkäysperuste. Seurantadata tulee olemaan kilpailujen
reittikarttoineen seurattavissa www.webtracking.se-osoitteessa sekä reaaliaikaisesti että
toistettavana ainakin saman vuoden loppuun asti.
SPV ry antaa lisenssinhaltijoille webtracking-tunnukset ja ohjeet mobiilisovelluksen
lataamiseen ennen kilpailukauden alkua. Webtrackingin välittömät kustannukset sisältyvät
kilpailulisenssiin. Kertalisenssin hakijat saavat lyhytaikaiset tunnukset kilpailupaikalla
kertalisenssin ostamisen yhteydessä. Lisätietoa spv.fi ja mika.hollo@spv.fi
V60-luokan istuma-aukon mitat
Kansalliset kilpailumääräykset kohta 4.2 tarkennus ja muutos
Istuma-aukon minimimitat kokonaisuudessaan: pituus 1,25 m, leveys 0,50 m ja syvyys 0,35 m
ei per miehistön jäsen.
Arvokilpailut 2019
Suomeen myönnetyt arvokilpailut kaudella 2019 ovat
F4
MM-osakilpailu
F125 MM-kilpailu
GT30 MM-kilpailu
SM-kilpailuiden anominen 2019
Ratavenekilpailut anotaan kaudesta 2019 alkaen promoottorilta. Linkki anomukseen löytyy
osoitteesta www.racewknd.fi. Kauden 2019 kilpailut tulee anoa 30.9.2018 mennessä.
Anomuksen pakolliset kohdat on täytettävä UIM:n sääntöjen vaatimuksia vastaavasti, jotta
anomus voidaan käsitellä. Päätöksestä ilmoitetaan hakijoille 31.1.2019 mennessä.
Promoottori pidättää itsellään oikeuden sekä ehdottaa muuta kuin anottua aikaa kuin myös
hyväksyä tai hylätä anomuksen.

Iloista alkavaa kesää,
Nopeuskilpailutoimikunta
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