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TIEDOTE KILPAILIJOILLE JA TOIMITSIJOILLE
NOPEUSKILPAILUTOIMIKUNTA toivottaa kaikille kilpaveneilijöille menestyksekästä ja turvallista
kilpailukautta!

Muutama viime hetken muistutus:
Mittakirjat
Offshoremittakirjat on uusittava joka vuosi. NKTn hyväksymät mittakirjakatsastajat ovat
listattu liiton www‐sivulla. Uusimisen voi tehdä Kalkkirannassa kisapaikalla ja kilpailun
jälkeen mittakirja lähetetään toimistoon leimattavaksi. Mittakirjan voi jättää lähetettäväksi
Kalkkirannan kilpailutoimistossa olevalle henkilölle.
Luokitustodistukset
Uudet luokitustodistukset tulee tilata SPV:ltä. Tarkista oman koneesi viimeinen
luokitustodistus https://www.uim.sport/Homologation1.aspx sivulta. 2019 uusittuja ovat
ainakin: Mercury F15M, F15E nro 525A ja 60 EFI nro 500A.
Luokitustodistus on kaikissa luokissa oltava paperinen ja SPV:n leimalla varustettu. (Ei SJ10)
Katsastus
UIM:n kanta katsastukseen on, että EPA koneiden blueprinting on kielletty. Jos
katsastuksessa löytyy osa, jota epäillään sääntöjen vastaiseksi, se otetaan talteen. Osa
sinetöidään, valokuvataan ja NKT tekee päätöksen mille taholle osa lähetetään tarkempaan
tarkastukseen. Kilpailija maksaa lähetyksen ja tarkastuksen kulut. Mikäli osa todetaan
sääntöjen mukaiseksi, NKT korvaa kulut kilpailijalle.
Doping
Kaikki ohjaajaluvan haltijat ovat sitoutuneet toimimaan UIM ja WADA:n dopingsääntöjen
mukaan. Tarkista aina itse käyttämiesi lääkkeiden sallittavuus.
Puhtaasti paras‐verkkokoulutus on oiva apu, jonka avulla voit oppia ja varmistaa tietojasi
antidopingasioissa.
Ajohaalarit
Rataveneilijöiden RaceWKND! :n kautta tilaamat ajohaalarit ovat saapuneet ja saatavilla
Raumalla.
Ulkomailla kilpailevat kuljettajat
Ulkomaisiin kilpailuihin ilmoittaudutaan aina toimiston kautta, eli järjestäjälle lähetettävässä
ilmoittautumislomakkeessa tulee olla SPV:n leima. SPV:n FB‐sivusto seuraa kaikkia
arvokilpailuja. Kilpailuraportointi ja tiedotus sovitaan yhdessä kilpailijoiden kanssa
kilpailukohtaisesti.
NKT esittää toivomuksen, että kilpailija ilmoittaisi viralliset tulokset liittoon sähköisenä
tiedostona (kuva, pdf tai www linkki). Tulokset lähetetään nkt@spv.fi
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Päivämääriä
‐

Kansainväliset (UIM) sääntömuutosesitykset kirjallisina NKT:lle 31.7 mennessä.

‐

Kansalliset sääntömuutosesitykset kirjallisina NKT:lle 31.9 mennessä.

SM‐kilpailut
Kilpailutapahtuman ensimmäisessä lähdössä tulee luokassa olla vähintään kolme
venekuntaa. Veneen tulee olla katsastettu, laskettu vesille ja lähtökunnossa.
Huom! Kahden päivän kilpailutapahtumaa lasketaan yhdeksi tapahtumaksi.
Webtracking
Webtracking eli www‐pohjainen reaaliaikainen seuranta on pakollinen kaikissa SPV:n
alaisissa offshorekilpailuissa. 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.
Webtrackingin välittömät kustannukset sisältyvät kilpailulisenssiin.
Webtracking vaatii Android‐ tai iOS‐puhelimen, jossa webtrackingsovellus toimii.

