Ilmoittautuminen Manage2Sail-järjestelmässä
Helsinki Tallinna Race ilmoittautuminen tapahtuu Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ylläpitämässä
Manage2Sail-järjestelmässä, jonka linkki löytyy HTR:n internet-sivuilta. M2s-järjestelmästä löydät
myös muut ohjeet ja tulokset kilpailua koskien.
Järjestelmään luodaan oma profiili, joka jää järjestelmään. Profiili on venekohtainen ja tiedot ovat
käyttäjän hallinnoimia. Kun ilmoittaudut ensimmäiseen kilpailuusi Manage2Sailin kautta, pitää
sinun luoda tili (painamalla Luo tili -nappia). Tämä tarvitsee tehdä vain kerran. Sen jälkeen käytät
samaa profiilia aina kun ilmoittaudut minkä tahansa Manage2Sailia käyttävän seuran kilpailuun.
Mikäli haluat muuttaa tai jatkaa aiempaa ilmoittautumistasi, voit kirjautua järjestelmään
osoitteessa portal.manage2sail.com ja valitsemalla kilpailun tulevista tapahtumistasi.
Ilmoittautumista voi muuttaa kipparikokoukseen 13.8. asti.
Profiiliin tulee täyttää kaikki tiedot, joita kilpailuun ilmoittautumisessa vaaditaan. Järjestelmä
vaatii sähköpostiosoitteen varmistamista klikkaamalla antamaasi sähköpostiosoitteeseen
lähetetyssä viestissä olevaa linkkiä. Mikäli sinulla on jo profiili, kirjaudu sisään käyttäen aiemmin
antamaasi sähköpostiosoitetta ja salasanaa. Jos profiilistasi puutuu joku vaadittu tieto, sinun on
täydennettävä sitä ennen kuin voit edetä.
Kilpailun osallistumismaksu hoidetaan Manage2Sailin kautta. Ensimmäinen asia on oikean
maksuluokan valinta, jos kilpailussa on useampia maksuluokkia. Maksuliikenteen hoitaa Molliemaksunvälityspalvelu. Voit valita käyttöösi kolme maksutapaa: luottokortti, tilisiirto (SEPA) ja
Apple Pay. Luottokorttimaksut ja Apple Pay -maksut kirjautuvat järjestelmään heti. Tilisiirtojen
osalta tiedoksi: tilinumero on hollantilainen ja maksun saaja on Mollie B.V. Maksut välittyvät
organisaatiolle vain viitenumeron perusteella, joten sen antaminen on pakollista. Viitenumero on
eurooppalainen RF-alkuinen viitenumero, joka on myös pakollinen. Viitenumeron voi laittaa myös
viestikenttään. Tilisiirron tuleminen perille kestää kolme pankkipäivää, joten maksa lasku ajoissa.
Mikäli maksu jää viime hetkeen, organisaatio on oikeutettu pyytämään tositetta
ilmoittautumismaksusta. Maksu on onnistunut, kun järjestelmä palauttaa sinut takaisin
Manage2Sail -sivulle. Vie siis maksuprosessi loppuun asti.
Veneen tiedoista on annettava veneen purjenumero maatunnuksineen, nimi, seura (voi olla eri
kuin kipparin seura) ja maa. Viestikenttään on täytettävä veneen syväys, leveys, vesilinjan pituus
sekä muut tarvittavat lisätiedot satamajärjestelyitä varten. Jokaisen ilmoittautujan pitää itse
syöttää FinRating-tasoituslukunsa järjestelmään. ORC-tasoituksen tapauksessa tiedot haetaan
purjenumeron perusteella automaattisesti kansainvälisestä tietokannasta. Kummassakin
tapauksessa anna lisäksi veneen tyyppi.
Kilpailussa käytetään Avomeripurjehtijoiden ylläpitämää FinRating-järjestelmää. Jos veneesi on
ns. taulukkovene, luku löytyy Avomeripurjehtijoiden sivuilta:
http://avomeripurjehtijat.org/tasoituspurjehdus. Manage2Sailissa LYS-luku syötetään kohtaan TCF
(joka tulee sanoista time correction factor, suomeksi aikakorjauskerroin).

Kilpailusatama Katajanokan vierasvenesatamassa
Helsinki–Tallinna Racen uutena, virallisena lähtö-/kilpailusatamana Helsingissä toimii Katajanokan
vierasvenesatama Helsinki Marina.
Kilpailusatama on tarkoitettu kaikille kilpailuun osallistuville veneille. Kilpailun järjestäjä pidättää
oikeuden ohjata kilpailevat veneet lähtöryhmien mukaiseen järjestykseen satamassa
Torstain ja perjantain välinen yöpymismaksu sisältyy ilmoittautumismaksuun. Satamaa koskevat
tiedot osoitteesta https://www.helsinkimarina.com/, muut tiedustelut numerosta +358 50 544
8008.
Kipparikokous
Kipparikokous pidetään torstaina 13.8.2020 klo 18.30 Helsinki Marinassa, Katajanokalla.
Veneen edustus kipparikokouksessa on pakollinen. Veneen päällikkö voi valtuuttaa toisen henkilön
edustamaan venettä. Kipparikokouksessa jaetaan seurantalaitteet ja kilpailumateriaali.
Veneen miehistöluettelon tulee olla tallennettu ilmoittautumisjärjestelmään ennen
kipparikokousta. Kipparikokouksessa tulee luovuttaa päällikön allekirjoittama vakuus veneen
vaatimusten mukaisuudesta.
Veneen ja miehistön asiakirjat
Veneellä tulee olla viranomaisten veneeltä ja sen varusteilta sekä miehistöltä edellyttämät luvat ja
asiakirjat. Minimissään nämä ovat:
- aluksen radiolupa ja
- yhden miehistön jäsenen Rannikkolaivurin radiotodistus (ns. SRC-todistus)
Kilpailukutsun kohdan 2.4 a) mukaisilla veneillä tulee olla todistus voimassaolevasta SPV:n
katsastuksesta.
Kaikilla miehistön jäsenillä on oltava Suomen ja Viron välisessä liikenteessä vaaditut
matkustusasiakirjat (voimassaolevat passit, EU:n viralliset henkilökortit).
Kilpailijoille suositellaan kohteliaisuuslipun käyttöä.
Haven Kakumäe
Kaikille Kakumäessä yöpyville veneille osoitetaan paikka kisajärjestäjien puolesta. Paikkajako
suoritetaan ilmoittautumistilanteen mukaan ja se julkaistaan kisaviikolla HTR:n internetsivuilla.
Satamaa varten tarvitsemme tiedot veneistä. Tiedot pitää täydentää lomakkeelle ilmoittautumisen
yhteydessä. Huomiothan, että veneen kippari on vastuussa veneen turvallisesta kiinnittymisestä
satamaan.
Kilpailun tiedotukset
Kilpailun dokumentit ovat tämän julkaisun lisäksi luettavissa ja ladattavissa kilpailun verkkosivuilta www.helsinkitallinnarace.fi.
Kilpailun virallinen ilmoitustaulu sijaitsee ilmoittautumisjärjestelmässä
(https://www.manage2sail.com/fi-FI). Siellä kerrotaan mahdolliset kilpailukutsua ja
purjehdusohjeen muutokset.

Ajankohtaisia asioita jaetaan myös kilpailun Facebookissa ja Instagramissa:
www.facebook.com/helsinkitallinnarace tai https://www.instagram.com/helsinkitallinnarace/.
Kilpailutoimikunta auttaa mielellään kilpailua koskevissa asioissa. Kilpailutoimikunnan
sähköpostiosoite on heltal@koivusaarenpursiseura.fi
Koronapandemia
HTR:n johtoryhmä seuraa aktiivisesti koronapandemiaa ja sen aiheuttamia rajoituksia
tapahtumien järjestämistä koskien. Mikäli kilpailuun tai siihen liittyvään oheisohjelmaan tehdään
kilpailukutsusta poikkeavia muutoksia, tiedotetaan näistä ensisijaisesti tapahtuman verkkosivuilla,
sosiaalisessa mediassa ja ilmoittautuneille venekunnille sähköpostitse.
Järjestäjät ovat aktiivisesti yhteydessä virolaisiin yhteistyökumppaneihin. Heidän kanssaan on
sovittu, että kilpailu järjestetään koronapandemia huomioon ottaen. Seuraamme kaikessa Suomen
hallituksen ja SPV:n virallisia ohjeita koronan osalta. Ohjeet löytyvät osoitteesta:
https://spv.fi/teema/suositukset-korona-ajalle/.

