
KILPAILUKUTSU

VESIJETTIEN
SM1 / SM3 RISTIINA

30.-31.07.2021



1. KILPALU & LUOKAT

National Ordinary event
SKI GP1                        2021 SM1 HEAT 2 / SM3 HEAT 1-2
SKI GP3                        2021 SM1 HEAT 2 / SM3 HEAT 1-2
SKI BEGINNERS          2021 SM1 HEAT 2 / SM3 HEAT 1-2

RUNABOUT GP2       2021 SM1 HEAT 2 / SM3 HEAT 1-2
RUNABOUT GP4       2021 SM1 HEAT 2 / SM3 HEAT 1-2
SPARK BEGINNERS 2021 SM1 HEAT 2 / SM3 HEAT 1-2

SPARK LADY 2021 SM1 HEAT 2 / SM3 HEAT 1-2

SM TEAM ENDURANCE  2021  Runabout    AVOIN / GP4

2. PÄIVÄ & PAIKKA

Päivät 30-31/07/2021
Sijainti Ristiina, Venesatama   (N 681865.236 , E 514041.187)
Aikataulu Ennakko-ohjelman lopussa olevan aikataulun mukaan

3. SÄÄNNÖT

- Kilpailussa noudatetaan voimassa olevia UIM-sääntöjä
- RUNABOUT GP4, SKI BEGINNERS ja SPARK BEGINNERS luokissa huomioidaan SJSL:n kansalliset
poikkeussäännöt samoin SM Team Endurance Runabout luokassa

- Järjestäjällä ja kilpailunjohtajalla on oikeus ilmoittaa lisäsäännöistä ja -säännöksistä tässä kutsussa
mainuttuja kilpailija koskien. Kilpailunjohtajan on ilmoitettava kuljettajille näistä lisäsäännöistä
ensimmäisen virallisen kuljettajakokouksen aikana.

4. ORGANISAATIO

Kansallinen NA: SPV / Nopeuskilpailutoimikunta (NKT) www.spv.fi, nkt@spv.fi

Pääorganisaatio: Finnish JetSport Association (SJSL) www.sjsl.fi

Paikallisorganisaatio: Saimaan Lakemotors www.lakemotors.fi

projektimanageri: Esa Taka-Prami Phone: +358 45 6711167
Email: esa@95consulting.fi

olosuhde manageri: Janne Auvinen Email: janne@lakemotors.fi

Kilpailun virallinen email: Email: info@sjsl.fi

mailto:esa@95consulting.fi
mailto:info@sjsl.fi


5. ILMOITTAUTUMINEN

Ennakkoilmoitukset viimeistään 28.7.2021
SJSL Holvi Shop: https://holvi.com/shop/SuomenJetSportLiitto/

SM rataluokat
- Osallistumismaksu 120 € / kilpailija (sis. kaikki kaikki luokat ajalla 30.-31.7.2021)
- Vanhempien / huoltajien nimi, allekirjoitus ja yhteystiedot kilpailulomakkeessa ovat pakollisia kaikille alle
18-vuotiaille osallistujille.
Maksu on maksettava rekisteröinnin yhteydessä. HUOM!!! 28.7. jälkeen osallistumismaksu on 170€.

SM TEAM ENDURANCE RUNABOUT  AVOIN / GP4
- Osallistumismaksu 120€/team (tuotto ohjataan Mikkelin Keskussairaalan lastenosastolle)
- 1-3 kuljettajaa/team
- Jokaisella kilpailuun osallistuvalla kuljettajalla tulee olla kilpailulisenssi
- SJSL myy SM Team Endurancen kilpailuun osallistumiseen oikeuttavan kertalisenssin hintaan 45€
sis. kilpailun ajan voimassa olevan vakuutusturvan

- Ilmoittautuminen SJSL Holvi Shop: https://holvi.com/shop/SuomenJetSportLiitto/
- välitankkaus kielletty kilpailussa

6. Kilpailijoiden alaikärajat

- UIM-kilpailuluokille UIM-säännön 203.04.01 mukaisesti
- Kaikille kansallisille luokille Suomen JetSport-liiton sääntöjen mukaisesti

7. Tarvittavat dokumentit ilmoittautuessa ja turvatarkastuksessa

Alkuperäiset asiakirjat on esitettävä kilpailutoimistolle.

- Kilpailulisenssi

- Vastuuvapauslomake  (LIITE 1)

- Kaikkien kuljettajien on esitettävä voimassa oleva henkilökohtainen tapaturmavakuutus.
Jos vakuutus sisältyy kansalliseen kilpailulisenssiin siitä tulee olla dokumentti.

- Katso turvallisuuskatsastuksen ajat aikataulusta.

- Teknisen-/turvallisuustarkastuksen aikana tarkistetaan kaikki UIM-sääntöjen edellyttämät
elementit kilpailijan varusteet / vesijetti (LIITE 3). Tulosta lomake  ja täytä se etukäteen

- Harjoittelu on sallittua vasta kun vesijetin tekninen tarkastus on tehty onnistuneesti.

Rataharjoittelu on sallittua vain aikataulun mukaisesti.

Rata-alue on suljettu harjoittelun osalta muina aikoina ja kaikki sulkuaikana siellä ajavat
voidaan sulkea pois tapahtumasta

8. Kilparata ja lähtöjen pituudet

- Vesijettejä lähdössä maksimissaan 22
- Kilpailulähtöjen pituudet

* SKI GP1,RUNABOUT GP2, RUNABOUT GP4 15 min + 1 kierros
* SKI BEGINNERS, SKI GP3, SPARK BEGINNERS, SPARK LADY CUP                 10min + 1 kierros

https://holvi.com/shop/SuomenJetSportLiitto/
https://holvi.com/shop/SuomenJetSportLiitto/


- SM Team Endurance runabout  luokat AVOIN / GP4 45 min + 1 kierros
- Ratapiirros julkaistaan kuljettajakokouksessa

9. Kilpailun pisteet ja lähtö

-   Perjantaina kaikilla luokilla on yksi lähtö ja yksi lähtö otetaan huomioon tuloksissa
-   Lauantaina kaikilla luokilla on kaksi lähtöä ja kaksi lähtöä otetaan huomioon tuloksissa.
-   Lähtötapa rantalähtö, kuljettajilla tulee olla kiinnipitäjät
-   Perjantain lähtöjärjestys määräytyy SM1 osakilpuilun HEAT1:n mukaan/arvalla
-   Lauantain lähtöjärjestys määräytyy SM tilanteen mukaan/arvalla

10. Turvavarusteet

- Kypärän UIM-sääntö 506.01
- Pelastusliivi UIM-sääntö 506.02
- Selkäsuoja, suojalasit, kovapohjaiset umpinaiset jalkineet ja käsineet. Runabout: myös säärisuojat

vaaditaan. UIM-sääntö 506.03
- Pitkälahkeinen märkäpuku tai kuivapuku UIM-sääntö 506.07

11. Polttoaine

- Polttoaine UIM sääntöjen mukaisesti art. 502.01 ja 503
- Kaikkien luokkien kuljettajien on tuotava omat polttoaineet mukanaan

12. Kuljetuspalvelut ja hyvitykset

- Matkustamisesta, majoituksista, kuljetuksista sekä kilpailusta aiheutuvia kuluja ei korvata

13. Palkinnot

-    Jokaisen luokan kolme parasta kuljettajaa palkitaan mitalilla

14. Muut pakolliset määräykset

-   Poijun vahingoittumisrangaistus on 500 €. Rangaistus maksetaan välittömästi kilpailutoimistossa.
Jos kuljettaja ei maksa sakkomaksua, hän ei saa osallistuminen seuraaviin lähtöihin. Kun maksu on
suoritettu, kuljettajan sallitaan osallistua lähtöihin . Jäljellä olevat poijut ja ankkurit kuuluvat
järjestäjälle.

-   Pakolliset kuljettajien tiedotukset pidetään aikataulun mukaisesti ja järjestetään varikko alueella .
-   Järjestäjä pidättää oikeudet vesijettien ilmoituksiin UIM-sääntöjen 203.051 mukaisesti.
-   Protesti on lähetettävä kilpailusihteerille englanniksi UIM-säännön 408 mukaisesti.

Protestimaksu on 200 €, joka maksetaan käteisenä protestin jättämisen yhteydessä.
-   Jokainen kuljettaja on vastuussa siitä, että hänen moottorinsa ei ylitä melutasoja UIM-sääntö 502.
-   Jokainen kuljettaja on vastuussa ympäristöstä huolehtimisesta
-   UIM-säännön 702 mukaisesti on käytettävä imukykyistä mattoa vuotojen välttämiseksi maahan.
-   Järjestäjä tekee osallistujille tarvittaessa kutsukirjeen maahantulo-/viisumihakemusta varten
-   Tulokset julkaistaan   kilpailun verkkosivuilla: http://www.sjsl.fi/tulokset-2/



15. Vakuutus vaatimukset

Kaikki kuljettajat vastaavat omasta henkilökohtaisesta tapaturmavakuutuksestaan.
Jos sinulla on oma vakuutus joka kattaa vesijettien kilpailutoiminnan, sinun tulee esitettävä siitä kirjallinen
vakuutussopimus. Voit ostaa kilpailukohtaisen tapaturmavakuutuksen hintaan 40 €
https://holvi.com/shop/SuomenJetSportLiitto/product/c387e7f11f7bba7fee0a9e65e33c6e23

16. Kilpailun toimitsijat

Kilpailunjohtaja Esa Taka-Prami
Jury puheenjohtaja Ilmoitetaan kuljettaja kokouksessa
Lääkintäryhmä Ambulanssi yksikkö
Ratatoimitsijat SJSL Marshall/Rescue Team
Kilpailusihteeri Miia Lehtonen
Virallinen ajanotto SJSL toimitsijat
Katsastaja SJSL tekninen ryhmä
Pelastusryhmä SJSL Marshall/Rescue Team

17. Järjestäjän lisämääräykset

17.1. Tapahtuman virallinen kieli on suomi
17.2. Majoittuminen varikkoalueella mahdollista.
17.3. Katsastus suoritetaan UIM-säännön 503 mukaisesti.
17.4. Vesijettien lasku veteen tapahtuu laskurampilta
17.5. Satunnaiset alkoholitestit voidaan suorittaa UIM-säännön 204.03 mukaisesti
17.6. Kuljettajan tulee käyttää SJSL:n toimittamaa numeroliiviä harjoituksissa ja kilpailulähtöjen aikana

sekä palkintojen jaossa. Kuljettaja joka ei käytä hänelle toimitettua numeroliiviä hän ei voi
osallistua lähtöön. Jos SJSL ei ole toimittanut numeroliiviä kuljettejalle saa hän osallistua lähtöön
ilman numeroliiviä.

1. Kaikkien osallistujien on annettava yhteystietonsa (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotipaikka)
COVID-19 lomakkella (LIITE 2), jotta terveysviranomaiset voivat ottaa yhteyttä kaikkiin epidemiologisen
tutkimuksen yhteydessä
2. Saapuessaan kaikkien kuljettajien (huoltajan, jos kyseessä ovat alaikäiset kuljettajat) on vahvistettava
kilpailutoimistossa kirjallisesti (LIITE 2), että parhaan tietonsa mukaan heillä ja heidän tiiminsä jäsenillä ei
ole tartuntaa eikä heitä ole karanteenissa tai epidemiologisesti seuranta ennen tapahtumaa

3. Rekisteröinti: yksi kuljettaja kerrallaan, kuljettajien on tuotava omat kynät  ja käytettävä niitä
4. Järjestäjä voi tarkistaa kehon lämpötilan varikkoalueelle pääsyn yhteydessä
5. Kasvomaskin käyttöön on vahva suositus sisätiloissa asioidessa.
6. Pidä vähintään 1,5 metrin sosiaalinen etäisyys aina kun mahdollista
7. Pese kätesi usein saippualla ja vedellä tai alkoholipohjaisella antiseptisellä liuoksella

https://holvi.com/shop/SuomenJetSportLiitto/product/c387e7f11f7bba7fee0a9e65e33c6e23/


8. Vältä fyysistä kontaktia (myös palkintojenjakotilaisuuden aikana)
9. Vältä työkalujen ja muiden laitteiden lainaamista
10. Jos havaitset koronaoireita (kehon lämpötila normaalia korkeampi, yskä, vuotava nenä,

hengenahdistus ja vastaavat), epäilet olleesi tekemisissä tartunnan saaneen henkilön kanssa: lopeta
välittömästi kaikki toimet ja ole yhteydessä lääkäriin

11. Järjestäjä voi tallentaa tapahtuman ja ihmisten käyttäytymisen video- ja äänentallennuslaitteilla
12. Järjestäjä ei vastaa mahdollisessa tartunta-/altistumistilanteen aiheuttamista suorista-/epäsuorista

taloudellisista menetyksistä
13. Ulkomaalaiset kuljettajat sijoitetaan omalle varikko-alueelle
14. Seuraa korona informaatiota liiton nettisivuilla www.sjsl.fi ja facebook sivulla

https://www.facebook.com/suomenjetsportliitto

1. Varikkoalue on toiminnassa perjantaista 30.07.2021 10:00 palkintojenjakotilaisuuteen lauantaina
31.07.2021

2. Varikkoalue suljetaan yön ajaksi (ei yövartiointia) , eikä kukaan ilman kilpailuviranomaisten lupaa saa
oleskella siellä
3. Varikkoalue on suljettu, varikolle pääsee vain kilpailuun osallistuvat henkilöt ja heidän tiimien
rekisteröidyt jäsenet (ei vierailijoita)
4. Jokaisella tiimillä on oltava teltta, jonka vähimmäismitat (leveys x syvyys) on 3x3 metriä.

http://www.sjsl.fi
https://www.facebook.com/suomenjetsportliitto


5. Telttojen pakolliset painot kiinnitetään kuormaliinoilla - min. paino 15 kg / m2, esim. vedellä täyteyty 10
litran kanisterit
6. Jokaisessa teltassa on oltava vähintään yksi 2 kg: n palosammutin teltan uloskäynnin vasemmalle puolelle
ja se on varustettava palovaroittimella
7. Järjestäjät ohjeistavat tiimien telttojen ja ajoneuvojen sijoituspaikat, jos olet tulossa isommalla
ajoneuvolla tai tiimillä on isompi teltta käytössä ilmoita siitä etukäteen sähköpostilla info@sjsl.fi
8. Tupakointi, avotuli, grillaus ja alkoholi ovat ehdottomasti kielletty varikkoalueella
9. Autot pysäköidään järjestäjän ohjeiden mukaan
10. Jääkaappeja, kahvinkeittimiä ja vastaavia laitteita EI saa kytkeä toimitettuun sähköverkkoon (rajoitettu
kapasiteetti)
11. Jokaisen tiimin jäsenen on huolehdittava telttansa, vesijetin ja varusteidensa ympäristöstä ja
puhdistettava oma tila varikkoalueella tapahtuman jälkeen.
12. Koko tiimin henkilökunnan ja kuljettajien on aina käytettävä asianmukaisia   ja suositellaan käyttämään
tunnistettavia tiimi vaatteita sekä umpinaisia kenkiä varikkoalueella

20. International competitors

The Finnish JetSport Association has applied for a special permit for foreign competitors to enter Finland
from 29 July to 31 July 2021.

International drivers must send confirmation of participation in the competition to the Finnish JetSport Association by
e-mail info@sjsl.fi no later than Tuesday, July 27, 2021.

Necessary information for the driver / team members:
First name
Last name
personal id
date of birth
citizenship
schedule and route information
the email address to which the invitation will be delivered

This procedure ensures a smooth entry into Finland.

mailto:info@sjsl.fi


Alustava aikataulu / Preliminary Time Schedule

Perjantai 30.7.2021

10.00 varikkoalue aukeaa
12.00 ilmoittautuminen ja katsastus
15:00 kuljettajakokous
15:40 vapaaharjoitus  Ski GP3, Ski Beginners
16:00 vapaaharjoitus  Runabout Beginners / SPARK Lady
16:20 vapaaharjoitus  Runabout GP2
16:40 vapaaharjoitus  Runabout GP4
17:00 vapaaharjoitus  SKI GP1
17:30 > SM1 HEAT 2

Ski Beginners
Runabout Beginners / SPARK Lady
Runabout GP2
Ski GP3
Runabout GP4
Ski GP1

21.00 Varikko kiinni

Lauantai 31.07.2021  HUOM!! lauantain aikatauluun voi tulla -1 tunnin muutos, vahvistus viikon 30 alussa

10.00 varikkoalue aukeaa
10.00 jälki-ilmoittautuminen ja -katsastus
11:00 kuljettajakokous
12:00-12:15 vapaaharjoitus  Ski GP3 / Ski Beginners / Ski GP1
12:15-12:30 vapaaharjoitus  Runabout Beginners / SPARK Lady / Runabout GP4
12:30-12:40 vapaaharjoitus  Runabout GP2
12:45 SM3 HEAT 2

Ski Beginners
Runabout Beginners / SPARK Lady
Runabout GP2
Ski GP3
Runabout GP4
Ski GP1

n. 15:00 Tauko 30 min
n. 15:30 SM3 HEAT 2

Ski Beginners
Runabout Beginners / SPARK Lady
Runabout GP2
Ski GP3
Runabout GP4
Ski GP1

n. 18:00   SM TEAM RUNABOUT ENDURANCE
Ennen kilpailun alkua turvallisuuskatsastus ja kuljettajakokous
45min + 1 kierros (1-3 kuljettajaa/tiimi)

n. 19:00   Palkintojenjako



LIITE 1

Vastuuvapauskaavake SJSL:n Ristiina 30-31.7.2021
järjestämään SM1/SM3 osakilpailuun

Vakuutan, että olen henkisesti ja fyysisesti siinä kunnossa että voin osallistua vesijettien SM osakilpailuun.
I assure that I’m physically and Psychially in that shape that I can drive in this race.

Nimi/ Name Syntymäaika/ Day of birth

Puhelinnumero/ Phonenumber Sähköposti/ E-mail

Olen opiskellut Suomen JetSport Liiton ja UIM kilpailusäännöt ja määräykset. Ymmärrän ne ja sitoudun
noudattamaan niitä.
I have read SJSL and UIM rules and orders. I understand them and I will pledge to follow them.

Vahvistan osallistuvani SM osakilpailuun täysin omalla vastuullani ja vapautan Suomen JetSport Liiton ja
järjestäjät kaikesta vastuusta ja vahingonkorvauksista. Kuljettajana vastaan kaikista aiheuttamistani
vahingoista ja menetyksistä (henkilövahinko, omaisuusvahinko, loukkaantuminen, kuolema) niiltä osin kun
vakuutus ei niitä korvaa. Enkä nosta syytettyä Suomen JetSport Liittoa tai järjestäjiä vastaan mistään
tapahtumista.
I verify that I’m fully resbosible of attending this race. I exempt Finlands JetSport Liiton and organisers of all
liability and damages. As driver answer on every damage and loses (bodily injuri, property damge, injuri or
death) I cause. I will not press charges against Finlands JetSport Liitto or organisers in any occasion.

Kuoleman tapauksessa, tapaturmissa tai onnettomuuden sattuessa seuraava henkilö on oikeutettu
edunsaajaksi vakuutus korvaukseen.
In case of death, injuri, or emergency following person is justified as insuranses recipient of indenmity

Edunsaaja/ Beneficiary   (nimi + puhelinnumero / name + phonenumber)

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.
I assure that these informations are real

____ . ____.2021                 ________________________________________________________

Päivämäärä/date                 Allekirjoitus/ Signature (alle 18v huoltajan allekirjoitus)



LIITE 2

COVID-19 LOMAKE

Lomake kilpailijan / tiimin jäsenen terveydentilan vakuuttamisesta ja vahvistus
kilpailujärjestäjän CoVid-19 ohjeisiin tutustumisesta osallistuttaessa vesijetti
SM osakilpailuun

Tämä terveydentilasta vakuuttaminen on pakollinen kaikilta kuljettajilta ja tiimin
jäseniltä. Alle 18 vuotiaan kuljettajan huoltajan allekirjoittaa kaavakkeen.

Vakuutan, että osallistun Imatran SM1/SM3-osakilpailuun TERVEENÄ

Jos oireita ilmenee kilpailun aikana, poistun tai lapseni poistuu välittömästi
kilpailupaikalta.

Olen lukenut /olemme lukeneet kilpailunjärjestäjän ohjeet CoVid-19 liittyen ja
sitoudun/sitoudumme toimimaan ohjeiden mukaisesti.

Yhteystiedot jotka voidaan luovuttaa terveysviranomaisille, jos tapahtuman
yhteydessä todetaan tapahtunee korona altistuminen.

Nimi: ________________________

Puhelinnumero: ________________________

e-mail: ________________________

Kotipaikkakunta: ________________________

pvm: ____ . ____ . 2021

Kuljettajan / Tiimin jäsenen allekirjoitus: ________________________

Nimenselvennys: ________________________

18 vuotiaan kuljettajan / Tiimin jäsenen
huoltajan allekirjoitus: _______________________

Nimenselvennys: _______________________



Katsastuspöytäkirja / Pre-race technical inspection record             LIITE 3
Kilpailun nimi / Name of the race SM1/SM3 RISTIINA 30-31.7.2021

AQUABIKE 1 AQUABIKE 2

Kuljettaja / Rider

Luokka / Class

Merkki / Brand
model
Tyyppi / Type

Kuutiotilavuus /
Displacement
Runkonumero /
HIN-number

Turvatarkastus / Security check
AQUABIKE 1   OK Huom! / Note! AQUABIKE 2   OK Huom! / Note!

Turvakytkin ja naru
Safety switch and
lanyard
Polttoainevuodot
Fuel leaks
Akun kiinnitys
Securing of battery
Ei teräviä ulkonemia
No sharp edges
Vetolenkki
Towing loop
Numerointi
Numbers
Kahvojen tupit
Handlebar grips
Muuta
Other

Kuljettajan varusteet / Riders equipment
OK Huom! / Note!

Kypärä /
Helmet
Kovapohjaiset kengät /
Protective footwear
Liivit /
Life vest
Selkäsuojus /
Back protector
Säärisuojat (istuttavat) /
leg protectors (runabout)
Pitkälahkeinen märkä-/kuivapuku /
Long-legged wet-/drysuit

Päivämäärä / Date _____ . _____ . 2021

Katsastaja / Inspector Kuljettaja / Rider


