
AKTIA XXXIV PENTALA RACE 2013 ORCi/ORC Club 
 
PURJEHDUSOHJEET 
 
1. JÄRJESTÄVÄ SEURA 
1.1 Esbo Segelförening r.f. (ESF), PL 150, 02321 ESPOO. 
Kilpailupäällikkö on Lasse Bäckström. 
 
1.2. VASTUU 
Jokaisessa veneessä on oltava vastuullinen päällikkö (sääntö 
46). Jokainen vene päättää yksinomaan omalla vastuulla, 
lähteekö tai jatkaako se kilpailemista. Jokaisen veneen, jolla 
on siihen mahdollisuus, on annettava kaikki mahdollinen apu 
jokaiselle vaarassa olevalle veneelle tai henkilölle. Jokaisella 
veneellä on oltava vastuuvakuutus muille aiheutettujen 
vahinkojen varalta. 
 
1.3. TIEDOTUKSET 
Tiedotukset kilpailijoille julkaistaan virallisella ilmoitus-
taululla Pentalassa viimeistään kaksi (2) tuntia ennen 
ensimmäistä lähtöä. 
 
2. SÄÄNNÖT 
2.1 ISAF:n säännöt 2013-2016 , kilpailukutsu,  ORCi ja 
ORC Club säännöt ja määräykset sekä nämä 
purjehdusohjeet, ovat voimassa. 
Mainonta:  ISAF:n määräys 20. 
 
2.2. KATSASTUS 
Katsastusluokka on SPV:n 2. 
 
2.3. VAIHTOEHTOISET RANGAISTUKSET 
Lisäys sääntöön 29 "LÄHTÖ, PALAUTUKSET". 29.2: 
mikäli liian aikaisin lähtölinjan ylittänyt vene ei palaa ja 
lähde oikein lisätään sen laskettuun aikaan 5% suuruinen 
sakkoaika. 
 
3. KILPAILU 
3.1 Kilpailuaika  on Suomen virallinen aika. 
 
3.2 Lähdöt tapahtuvat kilpapurjehdussännön 26 mukaisesti. 
ORC           1 lähtö klo 11.00, Luokkalippu D 
ORC           2 lähtö klo 11.10, Luokkalippu E 
 
3.3 Lähtö- ja maalilinja 
Lähtö tapahtuu Kytön pohjoispuolella , siten että 
ensimmäiseen merkkiin on luovi. Lähtölinjan  
oikeanpuoleinen pää on tanko jossa oranssinvärinen lippu 
lähtöaluksessa ja vasenpuoleinen pää on punainen poiju. 
Maalilinja on Pentalan itäpuolella, ESF:n paviljongin 
edessä. Maalilinjan muodostavat valkoinen tanko ESF:n 
lähtökopin edessä sekä punainen lippu sen itäpuolella. Linja 
ylitetään etelästä pohjoiseen.  
HUOM ! E-merkin kari ulottuu luoteeseen merkistä! 
 
3.4 Palautukset 
3.4.1. Yksittäinen palautus viestitetään ISAF:n säännön 
29.1 mukaan  Lippu I ei ole käytössä. 
3.4.2. Yleinen palautus viestitetään ISAF:n säännön 29.2 
mukaan. Uusi lähtä on 10 min alkuperäisen lähdön jälkeen. 
Seuraavien luokkien lähdöt siirtyvät vastaavasti.  
 
3.4.3. Vene ei saa lähteä yli 10 minuuttia lähtöviestinsä 
jälkeen. 

 
SEGLINGSFÖRESKRIFTER 
 
1. ARRANGÖR 
1.1 Esbo Segelförening rf (ESF), PB 150, 02321 ESBO. 
Tävlingschef är Lasse Bäckström. 
 
1.2. ANSVAR 
I varje tävlande båt skall finnas en ansvarig skeppare (regel 46). 
Varje tävlande besluter på eget ansvar om att starta eller att 
fullfölja tävlingen. Varje tävlande som har möjlighet därtill skall 
ge all möjlig hjälp åt medtävlare som råkat i fara. Alla tävlande 
båtar skall ha giltig ansvarsförsäkring för skada som kan 
förorsakas en annan. 
 
 
1.3. MEDDELANDEN 
Meddelanden till de tävlande anslås på den officiella 
anslagstavlan på Pentala senast två  (2) timmar före första start. 
 
 
2  REGLER 
2.1 ISAF:s regler 2013-2016, tävlingsinbjudan,  ORCi- och ORC 
Club reglerna och bestämmelserna, samt dessa 
seglingsföreskrifter  gäller. 
Reklam: ISAF regulation 20  
 
2.2 BESIKTNING 
Besiktningsklassen är FSB 2. 
 
2.3 ALTERNATIVA STRAFF 
Tillägg till regel 29. "START, ÅTERKALLELSE": 29.2: en båt 
som startat för tidigt och inte återvänt och startat korrekt får ett 
tidstillägg om 5% på den beräknade tiden. 
 
 
3 TÄVLlNGEN 
3.1 Tävlingstiden är samma som Finlands officiella tid. 
 
3.2 Starterna sker enligt kappseglingsregel 26.  
ORC          1 start kl 11.00, Klassflagga D 
ORC          2 start kl 11.10, Klassflagga E 
 
3.3 Start- och mållinjen 
 Starterna sker på norra sidan om Kytö, så att det blir kryss till 
första märket. Startlinjens styrbords ända består av en stång 
med orange flagga på startfartyget  och babords ända av en röd 
boj. 
 
Mållinjen befinner sej öster om Pentala, utanför ESFs paviljong.   
Mållinjen består av en vit stång framför ESFs startpaviljong och 
en röd flagga öster om den. Linjen överskrides från  söder mot 
norr. 
OBS! S-märkets grund sträcker sig  NW om märket! 
 
3.4 Återkallelse 
3.4.1 Enskild återkallelse signaleras enligt ISAF:s regel 29.1.  
Flagga I användes ej. 
3.4.2 Allmän återkallelse signaleras enligt ISAF:s regel 29.2. 
Den nya starten är 10 min efter den ursprungliga.  Följande 
klassers starter uppskjutes motsvarande.  
 
3.4.3  Båt får ej starta mer än 10 minuter efter sin startsignal. 



 
3.5 Radat (esim. karttasarja B ). Kts liite! 
Radat ilmoitetaan kirjaimin lähtöaluksessa. 
 
3.6 Keskeyttäminen 
Keskeyttäneen veneen tulee ilmoittaa asiasta ensi tilassa 
kilpailulautakunnalle puh 040 7052881. 
 
3.7 Protestit 
Protestit on jätettävä kilpailulautakunnalle Pentalassa 
viimeistään yksi (1) tunti veneen maaliintulosta. Protesti- 
käsittely on Amiraalisatamassa välittömästi protestiajan 
päättymisen jälkeen.. 
 
4. TULOSLASKENTA 
4.1.  Performance curve constructed course. 
4.2. Alustavat tulokset ovat ESF:n ilmoitustaululla  
Amiraalisatamassa. 
Lopulliset tulokset ESF:n kotisivulla 
www.esbosegelforening.fi ja palkintojenjaon yhteydessä. 
 
5. PALKINNOT JA PALKlNTOJENJAKO 
Palkintojen jako on maanantaina 9.9 HSK:n Kerhotalossa 
klo 18:00. HUOM!  Muutettu aika ja paikka. Palkinnot 
SPL:n palkintokaavan mukaan koko miehistölle.   
 
LYCKA TILL! 
 
Kyselyt: 
Kilpailupäällikkö  Lasse Bäckström 050 66427. 
 

 
 
3.5 Banor (t ex kartserie B). Se bilaga! 
Banorna signaleras med bokstäver på  starrtfartyget. 
 
3.6 Båt som utgår 
En båt som utgår skall meddela om saken så fort sam möjligt tilI 
seglingsnämnden tel  040 7052881. 
 
3.7 Protester 
Protester bör lämnas tilI seglingsnämnden på Pentala senast en 
(l) timme efter båtens målgång. Protesternas behandlas 
omedelbart efter protesttidens utgåmg i Amiralshamnen. 
 
 
4. RESULTATBERÄKNING 
4.1. Enligt Performance Curve constructed course. 
4.2. Preliminära resultat finns på anslagstavlan i 
Amiralshamnen.  
Slutliga resultat på ESF:s hemsida www.esbosegelforening.fi  
och i samband med prisutdelningen 
 
5. PRIS OCH PRISUTDELNING 
Prisutdelningen sker måndag 9.9 i HSK Klubbhus kl 18:00. 
OBS! Förändrad plats och tid. Pris utdelas enligt FSF:s 
prisformel åt hela besättningen.   
 
 
LYCKA TILL! 
 
Förfrågningar:   
Tävlingschef Lasse Bäckström 050 66427. 
 

  
 


