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PURJEHDUSOHJEET 

1 SÄÄNNÖT 

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä 2013-2016 määriteltyjä sääntöjä sekä 

kunkin luokan luokkasääntöjä. 

1.2 SPV:n määräykset ovat  voimassa. 

1.3 Kilpailijoiden on kilpaillessaan pidettävä henkilökohtaista kelluntavälinettä päällään, lukuun 

ottamatta lyhyitä aikoja muuttaessaan tai korjatessaan vaatetusta tai henkilökohtaisia varusteita. 

Tämä muuttaa PKS 40 ja Osan 4 johdantoa. 

1.4 2,4mR luokan veneiden lasku tapahtuu la 0800-1000 välisenä aikana. 

 

2 TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE 

Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee kilpailutoimiston 

(Laiturikadun 1.  päässä oleva huoltorakennus) ulkoseinällä. 

 

3 MUUTOKSET PURJEHDUSOHJEISIIN 

Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin pannaan ilmoitustaululle ennen klo 0900 

voimaantulopäivänään, lukuun ottamatta aikataulun muutoksia, jotka pannaan ilmoitustaululle 

ennen klo 2000 voimaantuloaan edeltävänä päivänä. 

 

4 MAISSA ANNETTAVAT VIESTIT 

4.1 Maissa annettavat viestit nostetaan kilpailutoimiston edessä olevaan lippusalkoon. 

4.2 Kun lippu AP nostetaan maissa, kilpailuviestissä AP olevat sanat ”1 minuutin” korvataan sanoilla 

”aikaisintaan 90 minuutin”. 

 

5 KILPAILUN AIKATAULU 

5.1 Purjehdusten päivämäärä ja päivän ensimmäisen varoitusviestin aika sekä purjehdusten lukumäärä 

/ päivä. 

PVM.  1. VAROITUSVIESTI  PURJEHDUKSIA/PVÄ 

27.8  11:55    3 

28.8  11:55    3 

 

5.2 Viimeisenä kilpailupäivänä – 28.8.2016 – varoitusviestiä ei anneta kello 1500 jälkeen. Purjehdusten 

lukumäärää / päivä voidaan kilpailulautakunnan päätöksellä lisätä yhdelle. 



5.3 Mikäli purjehdusten lukumäärää/ päivä lisätään yhdelle, tämä ilmoitetaan nostamalla lippu ”L” 

kilpailulautakunnan veneessä viimeisen aikatauluun merkityn purjehduksen maaliin tulon 

yhteydessä.  

 

6 LUOKKALIPUT 

Luokkalippuna on veneen luokkatunnus-lippu. 

 

7 KILPAILUALUEET 

7.1 Liite 1 näyttää kilpailusataman sijainnin. 

7.2 Liite 2 näyttää kilpailualueen sijainnin, A=Aurlahti. B=Isoselkä. 

7.3 Kilpailualue ilmoitetaan viestittämällä kilpailutoimiston edessä ko. viestilippu kilpailupäivän 

aamuna klo 1000.  

 

8 RADAT 

8.1 Purjehdittavat radat ovat trapetsoidi ratoja.  

8.2 Liitteessä 3 on kuvattu ratatyyppi.  

 

9 MERKIT 

9.1 Merkit ovat punaisia poijuja, joissa on keltainen lippu.  

9.2 Lähtö- ja maalimerkit ovat; oikea pää lautakunta-alus ja siihen kiinnitetty, oranssilla lipulla 

varustettu salko ja vasen pää keltaisella lipulla varustettu poiju. 

 

10 LÄHTÖ 

10.1 Purjehdukset lähetetään käyttämällä sääntöä 26. 

10.2 Jos vene lähtee myöhemmin kuin 5 minuuttia lähtöviestinsä jälkeen, se kirjataan ilman tutkintaa    

ei lähteneeksi (DNS). Tämä muuttaa sääntöjä A4 ja A5. 

 

11 SEURAAVAN RATAOSUUDEN MUUTTAMINEN 

11.1 Kilpailulautakunta muuttaa seuraavaa rataosuutta laskemalla uuden merkin (tai siirtämällä 

maalilinjaa) ja poistamalla alkuperäisen merkin niin pian kuin käytännössä mahdollista.  

11.2 Rataosuuden muutos ilmoitetaan näyttämällä ainoastaan viestilippua C ja antamalla toistuvia 

äänimerkkejä. Tämä muuttaa sääntöä 33. 

 

12  MAALI 

Maali on : oikea pää lautakunta-alus ja siihen kiinnitetty, oranssilla lipulla varustettu salko ja vasen 

pää keltaisella lipulla varustettu poiju. 

 

13 ENIMMÄIS- JA TAVOITEAJAT 

13.1 Purjehduksen tavoiteaika on 40 minuuttia. 

13.2 Mikäli yksikään vene ei ole tullut maaliin tunnin kuluttua lähtöviestin jälkeen, kilpailulautakunta 

mitätöi purjehduksen. 

13.3 Veneet, jotka eivät ole tulleet maaliin 20 minuutin kuluessa ensimmäisen maaliin tulleen oman 

luokkansa veneen jälkeen, kirjataan ei maaliin tulleeksi (DNF). Tämä muuttaa sääntöä A4.1. 

13.4 Tavoiteajan alitus tai ylitys ei ole peruste protestiin. 

 



14 PROTESTIT JA HYVITYSPYYNNÖT 

14.1 Protestilomakkeita saa kilpailutoimistosta. Protestit pitää toimittaa sinne protestien määräaikaan 

mennessä 

14.2 Protestien määräaika on 60 minuuttia siitä, kun viimeinen vene on tullut maaliin päivän 

viimeisessä kilpailussa. 

14.3 Ilmoitustaululle pannaan 15 minuutin kuluessa protestiajan päättymisestä ilmoitukset, joissa 

kilpailijoille tiedotetaan tutkinnoista, joissa he ovat asianosaisia tai nimettyjä todistajia sekä 

tutkinnon arvioitu aloitusaika. 

14.4 Ilmoitus kilpailulautakunnan tai protestilautakunnan protestista pannaan ilmoitustaululle säännön 

61.1(b) mukaiseksi ilmoitukseksi veneelle. 

14.5 Tutkinnat pidetään protestihuoneessa, joka sijaitsee kilpailutoimiston välittömässä läheisyydessä. 

14.6 Viimeisenä aikataulun mukaisena purjehduspäivänä tutkinnan uusimispyyntö tai hyvityspyyntö on 

toimitettava  

14.6.1 protestien määräaikaan mennessä, jos pyynnön esittävä asianosainen on saanut tiedon 

päätöksestä edellisenä päivänä 

14.6.2 viimeistään 15 minuuttia sen jälkeen, kun pyynnön esittävä asianosainen on saanut tiedon 

päätöksestä sinä päivänä. Tämä muuttaa sääntöä 66. 

 

15 PISTELASKU 

15.1 Kilpailussa käytetään liitteen A mukaista sijalukujärjestelmää 

15.2 Kun vähintään viisi purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista 

purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen huonoin pistemäärä. 

 

16 MIEHISTÖN TAI VARUSTEIDEN VAIHTAMINEN 

Miehistön tai varusteiden vaihtamista ei sallita ilman kilpailulautakunnan etukäteen antamaa 

kirjallista lupaa. 

 

17 HUOLTOVENEET 

17.1 Huoltoveneiden on ilmoittauduttava kilpailutoimistossa ennen ensimmäisen lähtöviestityksen 

alkua.  

17.2 Huoltoveneet eivät saa oleskella alueella missä veneet kilpailevat eivätkä 50 m lähempänä lähtö-

maali ja kääntömerkkejä silloin kun veneet kilpailevat, kunnes veneet ovat tulleet maaliin, 

kilpailulautakunta on viestittänyt lykkäyksen, yleisen palautuksen tai mitätöinnin. 

 

18 VENEIDEN SÄILYTYS 

Veneet on pidettävä määrätyillä paikoillaan silloin kun ne ovat satamassa. 

 

19 MAIHINNOSTORAJOITUKSET 

Veneitä ei saa nostaa maihin kilpailun aikana paitsi kilpailulautakunnan etukäteen antamalla 

kirjallisella luvalla ja sen ehtojen mukaisesti. 

 

20 RADIOYHTEYDET 

Hätätilannetta lukuun ottamatta vene ei saa kilpaillessaan lähettää eikä vastaanottaa sellaisia 

radiosanomia, jotka eivät ole kaikkien veneiden saatavissa. Tämä rajoitus koskee myös 

matkapuhelimia. 



 

21 PALKINNOT 

Palkintoja jaetaan seuraavasti: 

- Kolmelle parhaalle veneelle mitalit. 

Muita palkintoja järjestäjän harkinnan mukaan. 

 

22 VASTUUVAPAUTUS 

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 4, Päätös 

kilpailla. Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään 

aineellisesta tai henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun 

yhteydessä. 

 

23  VAKUUTUS 

Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä 

on vähintään 500 000€ henkilö-vahinkotapahtumaa kohti tai sitä vastaava summa.  

 

24 LISÄTIETOJA 

Yhteystiedot lisätietoja varten:  

Kilpailupäällikkö:  Arto Sjöholm  arto.sjoholm@purjehtija.fi   

gsm  +358 (0) 409004872 

Protestilautakunnan pj:  Leena Meisalo  leena.meisalo@purjehtija.fi 

gsm  +358 (0) 400593663 

 



 

 

 

 

 

 



Liite 3      Trapetsoidiradat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuva 1.        Melges ja Lightning rata   (lähtö-1-5-1-2-3-4-maali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuva 2.     Zoom ja 2,4mR rata    (lähtö-1-2-3-2-3-4-maali) 


