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1 SÄÄNNÖT 
1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä, mukaan 
  lukien liite D ja Optimistijollien joukkuepurjehduksen Suomenmestaruuskilpailujen 
  säännöissä määriteltyjä sääntöjä sekä Optimistijollaluokan luokkasääntöjä. 
1.2 Kilpailussa käytetään erotuomareita liite D2 mukaisesti, joten jokaisen kilpailevan 
 veneen varusteisiin kuuluu punainen lippu. 
1.3 Protestilautakunnan päätökset ovat säännön 70.5 (a) nojalla lopullisia. 
1.4 Kielten ristiriitatapauksessa ruotsinkielinen teksti on ratkaiseva. 
 
2 TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE 

 Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee uuden junioripaviljongin eli  
Harrys Paviljong, seinässä Pentalan saaressa. Kilpailutoimisto on Harrys Paviljongissa. 

 
3 MUUTOKSET PURJEHDUSOHJEISIIN 

  Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin pannaan ilmoitustaululle tai vesillä oltaessa 
tiedotetaan suullisesti joukkueille. 

 
4 MAISSA ANNETTAVAT VIESTIT 
4.1 Maissa annettavat viestit nostetaan kilpailutoimiston edessä olevaan lipputankoon. 
4.2 Kun lippu AP nostetaan maissa, Purjehduksen Kilpailusäännöissä oleva AP:n merkitys 

muutetaan siten, että sanat ”1 minuutin” korvataan sanoilla ”aikaisintaan 20 minuutin”.  
 
5 KILPAILUN AIKATAULU   
5.1 Kilpailuaikataulu: 
 Lauantai 7.9. 0800–0930 Saapumisilmoittautuminen, Amiraalinsatama 
   09.30 Aloituskokous, Amiraalinsatama  
   1055 Ensimmäisen kilpailulähdön varoitusviesti,  
    alkuerät ja finaalien ensimmäinen osa 
 Sunnuntai 8.9. 09.55 Päivän ensimmäinen kilpailulähdön 
    varoitusviesti, finaalien toinen osa 
   1600 (noin) Palkintojenjako purjehdusten ja   
    protestikäsittelyiden jälkeen, Harrys Paviljong 
5.2 Suunniteltu purjehdusten järjestys ilmoitetaan erillisillä liitteillä tai vesillä suullisesti. Lähtövuorossa 

olevat joukkueet viestitetään näyttämällä lähtevien joukkueiden tunnuskirjaimet lähtöalukseen 
kiinnitetyllä taululla. 



5.3 Kilpailulautakunta voi halutessaan jättää lopputuloksen kannalta merkityksettömiä 
  purjehduksia purjehtimatta.     

 
6 LUOKKIEN LIPUT 
 Varoitusviestinä käytetään optimistijollaluokan symbolilla varustettua valkoista lippua. 

 
7 KILPAILUALUE 
7.1 Kilpailualue sijaitsee Pentalan saaren edustalla ESF:n paviljongin välittömässä läheisyydessä. 
7.2 Kilpailusatama on ESF:n Harrys Paviljong Pentalassa. Aloituskokous pidetään kuitenkin 

Amiraalinsatamassa. Veneet on mahdollista säilyttää Pentalassa, ESF:n alueella. 
7.3 Matka Amiraalinsatamasta kilpailualueelle ja kilpailusatamaan on noin 0,5 mpk. 

Amiraalinsataman ja kilpailusataman välillä liikkenöi yhteysalus Aili Hanell. 
 
8 RADAT 

Purjehdittava rata on IODA joukkuepurjehdusrata. 
 
 

 
 

 
 
 
 Odotusalue 
 
 
Lähtö – 1 – 2 – 3 – 4 - Maali 
 
Kuva 1. Kilpailussa käytettävä IODA Joukkuepurjehdusrata ja merkkien ohitusjärjestys 
 

9 MERKIT 
9.1 Radan merkit 1, 2, 3 ja 4 ovat keltaisia poijuja. 
9.2 Lähtömerkit ovat oranssilla lipulla merkitty tanko kilpailulautakunnan aluksessa oikeassa 

päässä ja punaisella lipulla ja salolla varustettu poiju vasemmassa päässä. 
9.3 Maalilinja on maalialuksessa olevan sinisellä lipulla varustetun tangon ja vasemmalla 

punaisella lipulla ja salolla varustetun poijun välillä.  
 
10 LÄHTÖ 
10.1 Lähtölinja on lähtömerkkeihin kiinnitettyjen, oranssein lipuin varustettujen salkojen välissä. 
10.2 Purjehdusten lähettämisessä käytetään 3 minuutin lähtöjärjestelyä alla olevan mukaan. Tämä 

muuttaa sääntöä 26. 



 Minuutteja lähtöön Näkyvä viesti  Äänimerkki Merkitsee 
 3  Luokkalippu ylös yksi Varoitusviesti 
 2  P-lippu ylös  yksi Valmiusviesti 
 1  P-lippu alas  yksi pitkä Yksi minuutti 
 0  Luokkalippu alas yksi Lähtöviesti 
 
10.3  Veneiden, joi en varoitusviestiä ei ole annettu, tä t   välttää lä t aluetta mui en 

 ur e  usten lä t  akso en aikana.  
10.4 Jos vene lähtee myöhemmin kuin 2 minuuttia lähtöviestinsä jälkeen, se kirjataan ei-

lähteneeksi (DNS). Tämä muuttaa sääntöjä A4 ja A5. 
 
11 SEURAAVAN RATAOSUUDEN MUUTTAMINEN 
 Rataosuutta ei muuteta valmiusviestin jälkeen, tämä muuttaa sääntöä 33. 
 Rataa ei lyhennetä, tämä muuttaa sääntöä 32.2 
  
 
12 ENIMMÄIS- JA TAVOITEAJAT 
12.1 Veneet, jotka eivät tule maaliin 5 minuutin kuluessa ensimmäisen, radan purjehtineen veneen 

maaliintulosta, kirjataan ei-maaliintulleiksi (DNF). Tämä muuttaa sääntöjä 35, A4 ja A5. 
12.2 Maksimiaika 20 minuuttia. 
 
13 PROTESTIT JA HYVITYSPYYNNÖT 
13.1 Ohjeiden 10.3, 16, 17, 19, 20, 21 rikkomukset eivät ole peruste veneen protestille. Tämä 

muuttaa sääntöä 60.1(a). Näistä rikkomuksista annettavat rangaistukset voivat olla 
purjehduksen hylkäämistä lievempiä, jos tuomaristo niin päättää. 

 
14 PISTELASKU 
 PKS liitteen D3 ja D4 mukaisesti.  
 
15 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET 
15.1 Kun vene luopuu kilpailusta, sen täytyy ilmoittaa siitä kilpailulautakunnalle niin pian kuin 

mahdollista. 
 
16 VARUSTEIDEN VAIHTAMINEN 
 Vahingoittuneiden tai kadonneiden varusteiden vaihtoa ei sallita ilman kilpailulautakunnan 

lupaa. Vaihtopyynnöt pitää tehdä lautakunnalle ensimmäisen kohtuullisen tilaisuuden tullen. 
 
17 VARUSTEIDEN JA MITTOJEN TARKASTUKSET 
 Milloin tahansa voidaan tarkastaa, onko vene tai jokin sen varuste luokkasääntöjen ja 

purjehdusohjeiden mukainen. Kilpailulautakunnan mittaaja voi vesillä määrätä, että veneen 
on heti mentävä tietylle tarkastusalueelle. 

 
18 JOUKKUETUNNUKSET JA MAINONTA 
 Veneisiin tulee kiinnittää järjestäjien antamat joukkuetunnukset styyrpuurin puolelle enintään 

20 cm etäisyydelle veneen keulasta, ja pitää ne paikallaan kilpailun ajan. 
 
19 HUOLTOVENEET 
  oukkueen o ta at, valmenta at tai muut  uolta at eivät saa olla alueilla, missä veneet 

kilpailevat, vaan heidän tulee pysyä kuvassa 1 esitetyllä odotusalueella, jonka radanpuoleinen 
raja on kahden lipun/poijun välinen linja n.30 m tuulen alapuolella lähtölinjasta. 

 
20 JÄTEHUOLTO 
   eneet eivät saa heittää roskia veteen. Tämän ohjeen  rikkomuksista annettavat rangaistukset 

voivat olla hylkääminen tai sitä lievempi rangaistus, jos tuomaristo niin päättää. 
 
21 PALKINNOT 



 Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n Suomen Mestaruus -mitalit jaetaan kultafinaalin kolmelle 
ensimmäiselle joukkueelle. Hopeafinaalin voittajajoukkue palkitaan. 

 
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 tai sitä 
ennen, sen aikana tai sen jälkeen. 

 
23 VAKUUTUS 
 Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus 

 
24 LISÄTIETOJA 

Kilpailupäällikkö Jan Kolster ESF 
Juryn puheenjohtaja T. Sepp 
 
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 
Antti Järvi, puh.  0400-606045, sähköpostiosoite antti.jarvi@elisanet.fi 
Esbo Segelförening rf 
Amiraalinsatama, 02360 Espoo 
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