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PURJEHDUSOHJEET 

1 SÄÄNNÖT 

Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä. 

Kilpailusääntöä 40 muutetaan seuraavasti: pelastusliivin käyttö on aina pakollista ilman että Y-lippua 

näytetään. 

Sääntöön 61.1(a) lisätään: Veneen on heti maaliin tultuaan ilmoitettava kilpailulautakunnalle 

lähtöaluksessa aikeistaan protestoida ja protestin kohteet. 

Kielten ristiriitatapauksessa ruotsinkielinen teksti on ratkaiseva. 

2 TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE 

Tiedotukset kilpailijoille julkaistaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee Harrin Paviljongilla joka 

sijaitsee ESF Pavenin vieressä Pentala saaressa. 

2.2 Kilpailutoimisto on Harrin paviljongilla. 

3  MUUTOKSET PURJEHDUSOHJEISIIN 

3.1 mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin julkaistaan ilmoitustaululle enne klo 16.30 

voimaantulopäivänään. 

4 MAISSA ANNETTAVAT VIESTIT 

4.1 Maissa annettavat viestit nostetaan Harrin Paviljongilla. 

5 KILPAILUN AIKATAULU 

5.1 Kilpailupäivä on 9.6.2016 

5.2 Skepparmöte hålls på Harris Paviljong kl 17.00 

5.3 Ensimmäinen lähtö klo 17.30.  

5.4 Purjehditaan 2-4 lähtöä 



6 LUOKKALIPPU 

6.1 Varoitusviestinä toimii viestilippu G. 

7 RADAT 

7.1 Rata on niin sanottu Makkara rata, jossa ylämerkin jälkeen ns levittäjä.  Rataa purjehditaan 2 

kierrosta. 

7.2 Rata-alue sijaitsee Aisarfjärdenillä. 

8 MERKIT 

8.1 Kääntömerkit ovat keltaisia poijuja. 

9. LÄHTÖ 

9.1 Lähtölinjan pituuden määräävät kaksi punaista lippua, toinen lähtöaluksessa, toinen lähtöaluksen 

vasemmalla puolella. 

10 MAALI 

10.1 Maalilinja on lähtöaluksen oikealla puolella olevan punaisen lipun ja lähtöaluksessa olevan 

punaisella lipulla varustetun tangon välissä. 

11 ENIMMÄISAIKA 

11.1 Enimmäisaika purjehdukselle on 60 min. Vene joka tulee maaliin myöhemmin kuin 20 minuuttia 

ansimmäisen veneen jälkeen saa tulokseksi DNF. 

12 PROTESTIT 

12.1 Protestiaika on 30 min viimeisen veneen maaliintulosta päivän viimeisessä lähdössä. Protestit 

jätetään kilpailutoimistoon. 

13 PISTELASKU 

13.1  a) Kun vähemmän kuin neljä purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä 

on sen kaikista purjehduksista saamien pistemäärirn summa. 

b) Kun neljä purjehdusta tai enemmän on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista 

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

14 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET 

14.1 Kun vene luopuu kilpailusta, sen täytyy ilmoittaa siitä kilpailulautakunnalle niin pian kuin 

mahdollista. 

15 TOIMITSIJAVENEET 

15.1 Kilpailussa toimii "Luotsi" joka saa avustaa purjehtijoita kilpailun aikana. Tämä vene on 

varustettu valko-punaisella lipulla. 



15.2 Toimitsijaveneet on merkitty keltaisilla lipuilla. 

 

 

 

 


