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PURJEHDUSOHJEET

1 SÄÄNNÖT
1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä. 

1.2 Kilpailusääntöä 40 muutetaan seuraavasti:  pelstusliivin käyttö on aina pakollista ilman että Y-
lippua näytetään.

1.3 Kielten ristiriitatapauksessa ruotsinkielinen teksti on ratkaiseva.

1.4 Sääntöön 61.1 (a) lisätään: Veneen on heti maaliin tultuaan ilmoitettava kilpailulautakunalle 
lähtöaluksessa aikeistaan protestoida ja protestin kohteet.

2 TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE
2.1 Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee Pentalassa Harrys 
Paviljongilla.

2.2 Kilpailutoimisto on Amiraalinsatamassa la klo 9-10 ja siirtyy sieltä Harrys Paviljongille. 

3 MUUTOKSET PURJEHDUSOHJEISIIN 
3.1 Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin pannaan ilmoitustaululle ennen klo 9.00 
voimaantulopäivänään, lukuun ottamatta kilpailun aikataulun muutoksia, jotka pannaan 
ilmoitustaululle ennen klo 20.00 voimaantuloaan edeltävänä päivänä. 

4 MAISSA ANNETTAVAT VIESTIT
4.1 Maissa annettavat viestit nostetaan Pentalassa Harrys Paviljongilla. 

5 KILPAILUN AIKATAULU 
5.1 Kilpailupäivät ovat 11. ja 12.7.

5.2 Molempina päivinä purjehditaan 2-4 purjehdusta.

5.3 Kunkin päivän ensimmäisen purjehduksen varoitusviestin aikataulun mukainen aika on klo 10.55. 
Ei lähtöjä klo 16.00 jälkeen. 

6 LUOKKIEN LIPUT 
6.1 Luokkien liput ovat:  

Laser Standard ja Laser Radial viestilippu E 
Zoom8 viestilippu F  
Optimist viestilippu G 



7 RADAT 
7.1 Radat ovat kryssi-lenssiratoja.

7.2 Zoom8- ja optimistiluokka kiertää rataa kaksi (2) kierrosta. Laser-luokat kolme (3) kierrosta.

7.3 Liitteen piirroksessa esitetään radat, myös eri osuuksien väliset likimääräiset kulmat, merkkien 
ohitusjärjestys ja mille puolelle kukin merkki on jätettävä.

8 MERKIT 
8.1 Laser-luokat: Merkit ovat oransseja poijuja.

8.2 Zoom8- ja optimistiluokka: Merkit ovat keltaisia poijuja.

9 LÄHTÖ 
9.1 Lähtölinjan pituuden määräävät kaksi punaista lippua, ja linjan suunnan määräävät vasen lippu ja 

kilpailulautakuntalipulla varustettu keltainen tanko lähtöaluksessa.

9.2 Jos vene lähtee myöhemmin kuin 4 minuuttia lähtöviestinsä jälkeen, se kirjataan ilman tutkintaa ei 
lähteneeksi (DNS). Tämä muuttaa sääntöä A4. 

10 MAALI 
10.1 Maalilinjan on maalialuksessa olevan kilpailulautakuntalipulla varustetun keltaisen tangon sekä 
veneen oikealla puolella olevan sinisen lipun välissä.

11 ENIMMÄISAIKA 
11.1 Enimmäisaika lähdölle on 75 min. Vene joka tulee maaliin myöhemmin kuin 20 minuuttia 
ensimmäisen veneen jälkeen saa tulokseksi DNF.

12 PROTESTIT 
12.1 Protestiaika 30 min luokan viimeisen veneen maaliintulosta päivän viimeisessä lähdössä. Protestit
jätetään kilpailulautakunnalle Harrys Paviljongissa.

13 PISTELASKU 
13.1 Yksi purjehdus on suoritettava, jotta kilpailu olisi pätevä. 

13.2 a) Kun vähemmän kuin neljä purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen 
kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa. 

b) Kun neljä purjehdusta 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 Toimitsijaveneet on merkitty valkoisilla lipuilla, joissa on kirjaimet RC.

15.2 Radalla on kilpailuluotsi, joka voi neuvoa kilpailijoita. Kilpailuluotsilla on keltainen lippu.


