Kilpailusatama Eteläsatamassa
Helsinki-Tallinna Racen kilpailusatama rakennetaan Eteläsatamaan Vanhan Kauppahallin edustalle. Voit saapua veneellä suoraan kipparikokoukseen, joka pidetään
aivan kilpailusataman vieressä Bistro Block by Dylanissa, osoitteessa Eteläranta 18.
Kilpailusatama on tarkoitettu torstaista perjantaihin yöpyville veneille. Kaikki
veneet eivät mahdu kilpailusatamaan, joten satamapaikka tulee varata etukäteen.
Satamapaikan varauspyynnön voi tehdä kilpailun ilmoittautumisjärjestelmässä
https://entry.helsinkitallinnareace.fi. Yritysveneillä, kauempaa tulevilla ja naisistoilla on etusija, kun kilpailulautakunta harkitsee satamapaikkojen jakoa.
Ilman varattua satamapaikkaa kilpailusatamaa saa käyttää lyhytaikaisesti miehistön täydentämiseen.
Isoimmille veneille on poijukiinnitys Vironaltaan ulkopuolella. Itse Vironaltaassa
on kylkipaikkoja kolmessa rivissä sekä paalupaikkoja pienemmille veneille. Veneen
kiinnittymispaikka osoitetaan satamapaikan vahvistuksen yhteydessä. Vironaltaan
syvyys on vähintään 2,7 m. Satamassa on vartiointi yöllä ja sähkö, mutta ei muita
palveluita. Veneiden tulee varautua siihen, että satama-altaassa on ahdasta ja
vesibussien aiheuttama jatkuva aallokko.
Tarkempia ohjeita sataman käyttöön annetaan satamapaikan vahvistuksen yhteydessä.

Kipparikokous
Kipparikokous pidetään torstaina 17.8.2017 klo 18:30 ravintola Block by Dylanissa,
Eteläranta 18.
Veneen edustus kipparikokouksessa on pakollinen, koska kipparikokouksessa
jaetaan veneisiin kiinnitettävät lähtönumeropressut ja muuta tärkeää kilpailumateriaalia. Tarvittaessa veneen päällikkö voi valtuuttaa toisen henkilön edustamaan
venettä.
Veneen miehistöluettelon tulee olla tallennettu ilmoittautumisjärjestelmään ennen kipparikokousta. Kipparikokouksessa tulee luovuttaa päällikön allekirjoittama
vakuutus veneen vaatimusten mukaisuudesta.

Race marina in Helsinki
Helsinki-Tallinna Race marina will be built in Eteläsatama in the heart of the
city center. You can moor just in time for the Skippers’ Briefing that will be held
nearby in Bistro Block by Dylan at Eteläranta 18.
The race marina is for boats mooring overnight from Thursday to Friday. Not all
boats can fit in the marina, hence the berths must be booked in advance. You can
request a berth via the online entry system at https://entry.helsinkitallinnarace.fi.
Business class boats, foreign boats and all-female crews are favored when assigning berths.
Without a confirmed berth the race marina can be used briefly for crew boarding.
For bigger boats there are buoys outside Vironallas dock. In Vironallas dock boats
can lie alongside in three rows. Smaller boats can moor bow-to or stern-to with
poles. Your berth will be assigned to you when your reservation is confirmed.
Depth is at least 2.7 m. The race marina is guarded at night and there is electricity
on the piers but no other services. The marina is cramped and there is swell
caused by passing ferry traffic.
More detailed instructions concerning the race marina will be given when your
reservation is confirmed.

Skippers’ Briefing
The Skippers’ Briefing will be held on Thursday, August 17th 2017 at 18:30 at the
Bistro Block by Dylan, Eteläranta 18.
Participating in the Skippers’ Briefing is mandatory for all boats because start
number sheets and other important race material will be delivered there. If
needed the person in charge can authorize another person to represent the boat.
The crew list must be entered into the online entry system before the Skippers’s
Briefing. A declaration of the boat meeting eligibility requirements shall be signed
by the person in charge and presented at the Skippers’ Briefing.

