
GRAND OPENING 25-5-2013. ESBO SEGELFÖRENING 
 

1. ILMOITTAUTUMINEN. 

Ilmoittautuminen tapahtuu EFS:n kotisivulle viimeistään keskiviikkona 22.5.2013.  

Purjehdus on ilman spinnua tai genakkeria! LYS luku spinnulla korjataan – 0,03. 

Etupurjetta saa spiirata kädellä tai spinnupuomilla suojan tai tuulen puolella!   

2. SÄÄNNÖT JA VASTUU. 

Kilpailussa noudatetaan ISAF:n säännöt ja FinLYS-sääntö sekä nämä ohjeet.  

3.ILMOITUKSIA OSANOTTAJILLE voi tarvittaessa antaa megafonilla. 

4.LÄHTÖ JA MAALILINJA. Lähtölinja on ESF:n Pavenin I-puolella ja sen pituuden määrittää 2 punalippua sekä 

suunnan ulompi punalippu ja rannassa oleva valkoinen tanko. Starttilinja ylitetään P E suuntaan. Maalinja on sama kuin 

starttilinja ja ylitetään E P suuntaan.   

Huom! 1,2 m matalikko E-merkin luoteis- ja pohjoispuolella!  

5. TAKAISINKUTSU 

Jos tunnistettavat veneet lähtevät liian aikaisin, näytetään lippu X (sinivalko-ristilippu) sekä annetaan yksi (1) äänimerkki. 

Lippu X on ylhäällä kunnes kaikki liian aikaisin lähteneet veneet ovat palanneet linjan lähtöpuolelle, kuitenkin korkeintaan 

4 minuuttia. 

Yleinen takaisinkutsu viestitään  kahdella (2) äänimerkillä sekä Ensimmäisellä korvausviirillä. Uusi valmiusviesti annetaan 

1 minuutti Korvausviirin laskusta yhden (1) äänimerkin kanssa.  

6. RADAN LYHENTÄMINEN 

Lyhentäminen viestitään lipulla S (valkoinen sinisellä suorakaiteella) ja äänimerkillä. Maaliintulo on silloin Lipun S:n ja 

seuraavan kääntömerkin välillä. 

7. POTESTIT. Vene, joka aikoo protestoida, on ilmoitettava siitä maalilinjalla.  

Protestiaika on 30 min veneen maaliintulon jälkeen.  

 

8.  VENE JOKA RIKOO OSAN 2 SÄÄNTÖJÄ ja KOSKETTAA MERKIN 

Vene joka rikkoo kilpapurjehduksen sääntöjen Osan 2  sääntöä tai koskettaa merkin voi korjata virheen tekemällä 

mahdollisimman nopeasti rangaistuskierroksen yksi (1) kierros  (1jipi ja 1 vastakäännös samaan suuntaan).  

Huom! Olet väistövelvollinen kierroksen aikana!  

 

9. LUOKAT ja STARTTIAJAT  

Iso  LYS 1,15 ja yli.   Signaali       F Starttiaika    13:00 

Pieni  LYS  1,14 ja alle. Signaali  D Starttid    13:05 

 

Varoitusviesti (5 min) annetaan äänimerkillä ja Luokkalippu nostetaan  

Valmiusviesti (4 min) annetaan äänimerkillä  

Yhden minuutin (1) viesti on pitkä äänimerkki  

Lähtöviesti annetaan äänimerkkillä ja Luokkalippu lasketaan.    

Jotta vene laskettaisiin lähteneeksi, sen täytyy lähteä 5 minuutin kuluessa sen lähtöviestistä! 

 

10. RADAT       

RATA IMOITETAAN MERKINANTOTAULULLA PENTALASSA N. 60 MIN ENNEN LÄHTÖÄ. 

 

Seuraavia merkkejä voidaan käyttää.  

1.  Punainen Poiju Långrundetin pohjoispuolella        

2.  9.9 m E-märket Knaperskärin itäpuolella      

3.  Kytön pohjoispuolella oleva P-merkki     

4.  E-merkki Labbartenin eteläpuolella (Kummeli K)           

6.  Rövarenin pohjoispuolella oleva Punainen Poiju 

9. Punainen Lateraalipoiju Systrarna:n itäpuolella    

K. Punainen Poiju Vargenin pohjoispuolella    

 

Ratojen rajoitukset: Varge ja Stor-Aisarn jätetään aina itään ja Ärtholmen (Stor-Aisarnin länsipuolella) länteen.. Punainen 

lateraalimerkki ja E-merkki Labbartenin etläpuollla jätetään pohjoiseen.    

I-merrki Lähtö- ja Maalialueesta Lounaaseen on aina otettava oikein. I-merkki (Rödgrund) Rövarenista  kaakkoon 

on aina otettava oikein. 

 

Radan purjehtiminen ja merkkien kiertäminen:  

Pääsääntö (ISAF § 28): Merkit kierretään siten että kuvitteellinen naru, joka seuraa veneen vanavedessä, kun se kiristetään 

ohittaa kaikki radan merkit oikeassa järjestyksessä, sekä koskettaa kaikki merkit muodostamatta silmukkaa yhdenkään 

yksittäisen merkin ympäri so. Kurssin  muutos  jokaisen merkin kohdalla on korkeintaan 180*.   

Erkoistilanne: Jos radassa on vain yksi merkki, se jätetään paapurin puolelle.  

 

11.VENEEN, JOKA KESKEYTTÄÄ tulee nostaa seuralippunsa sekä mahd. pian ilmoittaa lautakunnalle (kohta 14). 

12 PISTEIDEN LASKU. Purjehdus on ProSailor LYS Rankingin osakilpailu.. 

14. Puhelin: Lautakunta 0400-963072  

          


