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PURJEHDUSOHJEET

1 SÄÄNNÖT

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusaannoissa maariteltyja saantöja. 

1.2 Kilpailusaantöa 40 muutetaan seuraavasti:  pelstusliivin kayttö on aina pakollista ilman etta Y-
lippua naytetaan.

1.3 Kielten ristiriitatapauksessa ruotsinkielinen teksti on ratkaiseva.

1.4 Saantöön 61.1 (a) lisataan: Veneen on heti maaliin tultuaan ilmoitettava kilpailulautakunalle 
lahtöaluksessa 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 sielta Harrys Paviljongille. 

3 MUUTOKSET PURJEHDUSOHJEISIIN 

3.1 Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin pannaan ilmoitustaululle ennen klo 9.00 
voimaantulopaivanaan, lukuun ottamatta kilpailun aikataulun muutoksia, jotka pannaan 
ilmoitustaululle ennen klo 20.00 voimaantuloaan edeltavana paivana. 

4 MAISSA ANNETTAVAT VIESTIT

4.1 Maissa annettavat viestit nostetaan Pentalassa Harrys Paviljongilla. 

5 KILPAILUN AIKATAULU 

5.1 Kilpailupaivat ovat 23. ja 24.7.

5.2 Molempina paivina purjehditaan 2-4 purjehdusta.

5.3 Kunkin paivan ensimmaisen purjehduksen varoitusviestin aikataulun mukainen aika on klo 10.55. 
Ei lahtöja klo 16.00 jalkeen. 

6 LUOKKIEN LIPUT 

6.1 Luokkien liput ovat: 
Zoom8 viestilippu F  
Optimist viestilippu G 



7 RADAT 

7.1 Zoom8- ja optimistiluokan radat ovat kryssi-lenssiratoja.

7.2 Rata kierretaan kaksi (2) kierrosta.

7.3 Liitteen piirroksessa esitetaan radat, myös eri osuuksien valiset likimaaraiset kulmat, merkkien 
ohitusjarjestys ja mille puolelle kukin merkki on jatettava.

8 MERKIT 

8.1 Zoom8- ja optimistiluokka: Merkit ovat keltaisia poijuja.

9 LÄHTÖ 

9.1 Lahtölinjan maaraa punainen lippu linjan vasemmassa paassa ja punaisella lipulla varustettu 
keltainen tanko lahtöaluksessa.

9.2 Jos vene lahtee myöhemmin kuin 4 minuuttia lahtöviestinsa jalkeen, se kirjataan ilman tutkintaa ei 
lahteneeksi (DNS). Tama muuttaa saantöa A4. 

10 MAALI 

10.1 Maalilinjan on maalialuksessa olevan punaisella lipulla varustetun keltaisen tangon seka veneen 
takana olevan punaisen lipun valissa.

11 ENIMMÄISAIKA 

11.1 Enimmaisaika lahdölle on 60 min. Vene joka tulee maaliin myöhemmin kuin 20 minuuttia 
ensimmaisen veneen jalkeen saa tulokseksi DNF.

12 PROTESTIT 

12.1 Protestiaika 30 min luokan viimeisen veneen maaliintulosta paivan viimeisessa lahdössa. Protestit
jatetaan kilpailulautakunnalle Harrys Paviljongissa.

13 PISTELASKU 

13.1 Yksi purjehdus on suoritettava, jotta kilpailu olisi pateva. 

13.2 a) Kun vahemman kuin nelja purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemaara on sen 
kaikista purjehduksista saamien pistemaarien summa. 

b) Kun nelja purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemaara on sen kaikista purjehduksista 
saamien pistemaarien summa, josta jatetaan pois sen huonoin pistemaara.

14 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET 

14.1 Kun vene luopuu kilpailusta, sen taytyy ilmoittaa siita kilpailulautakunnalle niin pian kuin 
mahdollista.

15 TOIMITSIJAVENEET 

15.1 Toimitsijaveneet on merkitty valkoisilla lipuilla, joissa on kirjaimet RC.


