Brändö Seglare
J/70 Sailing Center
Säännöt ja ohjeet
2021

• Suomen aktiivisin ja kovatasoisin kölivenepurjehduksen
harjoitus- ja kilpailukeskus

Brändö Seglare
J/70 Sailing Center

• avoin kaikille Purjehdusliigaan osallistuville-,
veneilyseurojen sekä yritysjoukkueille, aktiivipurjehtijoille,
harrastelijoille sekä aloittelijoille
• kiinnitetään nuoret mukaan toimintaan

• täyttää tyhjiön
• tavoitteena nostaa purjehduksen profiilia Suomessa
• 4 venettä, oman veneen tuominen venepooliin mahdollista

• ulkoistettu ylläpito, veneet aina 100 % kilpailukunnossa
• selkeä hallinto, säännöt, vastuiden jako, sopimus
• käynnistys kevät 2021

• mahdollisuus ympärivuotiseen toimintaan, veneet
siirrettävissä lämpimille leveysasteille talveksi, esim. Vigo
Winter/Spring Series (ESP)

J/70 Sailing Center -jäsenyys
• kaikille avoin, jokaiselle jotain, ”kaikki purjehtii”
• säännölliset tiistaipurjehdukset 10-14 krt
• vapaat treenit (rajoittamaton määrä)

• jokainen purjehtija on myös vuorollaan kilpailujärjestäjä
• joukkueiden oma sponsorihankinta hyväksytään, tietyin rajotuksin
• veneet vuokrattavissa muihin kisoihin ja tapahtumiin

• sosiaalinen ja hauska!

BS J/70 Sailing Center –säännöt ja ohjeet
BS Sailing Centerin jäsen sitoutuu noudattamaan Sailing Centerin ja purjehtijan välistä kirjallista sopimusta ja siinä
mainittuja sääntöjä sekä erikseen;
• muistaa että vene pitää varata etukäteen osoitteessa http://bit.ly/bsj70cal

• läsnäolosta tai poissaolosta ilmoitetaan (tiistaipurjehdukset) Nimenhuudossa https://j70helsinki.nimenhuuto.com/
• venettä ei tarvitse varata etukäteen tiistai-iltaisin sillä kaikki tiistait (toukokuu-syyskuu) on varattu jäsenten yhteisille
”Kaikki purjehtii” –viikkopurjehduksille. Kaikkien osallistuminen tiistaipurjehduksiin on toivottavaa!
• ilmoita jokainen purjehtija erikseen, älä ilmoita joukkuetta
• tarkistamaan veneiden kunto ja raportoimaan jos jokin menee rikki tai jotain puuttuu veneestä (tai huomatessaan, myös
muista veneistä), raportoi AINA ja HETI tai viimeistään purjehduksen päätyttyä, täyttämällä Sailing Centerin virallinen
weblomake osoitteessa https://forms.gle/qXc8xSnzZjfDAmBu7 (huom: edellyttää käyttäjältä Google-tiliä)
• Sailing Centerillä on varaosia, varapurjeita sekä budjetti jolla hankitaan lisää, myös veneiden päivittäistä ylläpitoa.
Veneet kuluvat käytössä ja sen on täysin hyväksyttävää, mutta raportointivastuu jää kuitenkin aina purjehtijoille ja
viime kädessä kipparille. Älä jätä muita pulaan äläkä itse joudu maksumieheksi!

BS J/70 Sailing Center –säännöt ja ohjeet
• auttamaan BS:n järjestelyissä (tiistaipurjehdukset, avoimet J70-kisat sekä Purjehdusliiga)
• auttamaan muita jäseniä ja purjehtijoita
• auttamaan logistiikassa – veneiden nostot, laskut, rikaukset, kevyet korjaukset, pakkaaminen trailerille, kuljetus
autolla kisapaikalle jne.
• aina vesillä olleessaan käyttämään pelastusliivejä sekä noudattamaan hyviä merimiestapoja
• päivittämään tietoa Sailing Centerin SoMe-kanaviin

BS J70 Sailing Centerissä noudatetaan tiistaisin ”kaikki purjehtii” –periaatetta. Kaikille BS:lle saapuneille Sailing
Centerin jäsenille pitää järjestää paikka jonkin veneen miehistössä. Mikäli paikkoja J70-veneessä ei ole riittävästi
kaikille, pyritään illan purjehdusohjelma toteuttamaan siten että kaikki pääsevät purjehtimaan tai vesille jossain
vaiheessa ja jossain roolissa, joko osaksi miehistöä tai kilpailujärjestäjäksi.
BS pidättää oikeuden muuttaa, korjata tai lisätä sääntöjä ja näistä ilmoitetaan purjehtijoille etukäteen.

No-go
zones
Huom!
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muista aina tehdä kalenterivaraus etukäteen, myös Nimenhuudossa!!
purjeet
tack line, fallit, skuutit, muut köydet
spi launch bag
plokit, helat, sakkelit, sokat ja suojateipit
mantookit, mantookipehmusteet
peräsimen jatkopinna sekä kuminivel
veneen kiinnitys, solmut
kiinnitysköydet, fendarit
1 vinssikampi per vene
windex
spriidarit vaakatasossa
fokka tiukasti rullalla + varmistus, fokan UV-suojapussi mikäli veneestä löytyy
nosta peräsin vedestä purjehduksen jälkeen ja laita suojapussiin
kuivata purjeet ja vene sisältä, siivoa vene, roskat maihin
tuuletus (jätä luukku ainakin osittain auki)

Check list
- veneen
kuljetus
trailerilla

• etsi käsiisi BS J/70 Transport -säilytyslaatikko jossa:
• liinat, remmit ja köydet, hankaussuojat
• punainen varoituslippu joka kiinnitetään maston päähän tiekuljetuksen ajaksi
• 2 optimistijollapurjepussia, nämä laitetaan lopuksi maston molempiin päihin
• kitalukko, avaimet sekä vara-avaimet
• asenna mastotuki (puinen lauta) poikittain veneen perään
• peräsinlavan suojapussi
• kiinnitä puomi köysin kajuutassa
• pakkaa veneeseen kölivinssi, fendareita, kiinnitysköydet, säilytyslaatikko sekä tarvittaessa
työkalupakki
• tarkista että trailerin kaikki valot, käsijarru sekä jarrut toimivat

Omat sponsorit

• 1 vene ja 1 tarrapaikka per kylki. Tarran paikka ja koko
sovitaan erikseen.
• Ei saa olla ristiriidassa BS:n sponsoreiden kanssa.

• BS veloittaa 10 % sponsorisopimuksen arvosta.

Kilpailukalenteri
2021
(alustava)

27-28.3.

Winter Cup, ÅSS Maarianhamina

17-18.4.

Vårregatta, Women qualifier league and Women
Champions League, ÅSS Maarianhamina

8-9.5.

Clinic, ÅSS Maarianhamina

14-16.5.

PM & SM, ÅSS Maarianhamina

22-23.5.

Helsinki Spring Cup, Youth qualifier league and
Youth Champions League, BS

4-12.6.

EM, Kööpenhamina

19-20.6.

Sprint Cup, Qualifier league, 4 spots (vene J22), WSF

1-3.7.

Norjan mestaruus, Hankö, Norja

17-18.7.

Mariehamnsregattan, Qualifier league, 5 spots, ÅSS
Maarianhamina

20-22.8.

Purjehdusliiga, semifinaali 1, ÅSS Maarianhamina

27-29.8.

Ruotsin mestaruus, Västkusten

3-5.9.

Purjehdusliiga, semifinaali 2, BS Helsinki

10-12.9.

Purjehdusliiga, semifinaali 3, ESF Espoo

1-3 tai 8-10.10

Purjehdusliiga, finaali, NPS Naantali

BS J/70Sailing Center yhteystiedot
Ben Mellin
sopimukset, hallinto
benmellin@outlook.com
p. 046-810 0000

Roope Wahlgren
Boat Captain, veneiden ylläpito
roope.wahlgren@gmail.com
p. 0400-607 464

