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Brändö Seglare / Marjaniemen Purjehtijat 

Marjaniemi, Helsinki 

 

Purjehdusohjeet 

1. Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä ”sääntöjä”. Säännön 41.e mukaista 
apua voi antaa lautakunnan nimeämä taho. 

2. Kilpailun aikataulu 

 klo 11.00 1. Lähdön varoitusviesti 
   2. lähtö välittömästi 1. lähdön päätyttyä  

 Lounastauko 
   3. lähtö n. 15 min lounastauon päättymisen jälkeen 
   4. lähtö välittömästi 3. lähdön päätyttyä  

3. Optimistiluokan lippu on B-lippu. 

4. Zoom8  luokan lippu on D-lippu 

5. RS Feva/Vision luokan lippu on E-lippu 

6. Kilpailualue on MP:n sataman ulkopuolella Vartiokylänlahdella 

7. Rata on oheisen ratakartan mukainen kryssi-lenssi rata alaportilla. 

8. Lähtö 

Lähdöt tapahtuvat Purjehduksen kilpailusääntöjen kohdan 26 mukaisesti: 

 Varoitusviesti – 5 min – luokan lippu (lippu B,  punainen) nostetaan ja annetaan kuuluva ääni-
merkki  

 Valmiusviesti – 4 min – lippu P (sinivalkoinen) nostetaan ja annetaan kuuluva äänimerkki 

 Yksi minuutti ennen lähtöä valmiuslippu lasketaan ja annetaan yksi äänimerkki. 

 Lähdössä lasketaan luokan lippu (lippu B), nostetaan seuraavan lähtövuorossa olevan veneluokan 
lippu ja annetaan kuuluva äänimerkki 

 

Lähtölinja on oikean pään lähtömerkkiin (lautakuntavene) kiinnitetyn, oranssein lipuin varustetun  
salon ja vasemman pään lähtömerkin (valkoinen poiju) radanpuoleisen reunan välissä. 

9. Palautukset 

Palautukset viestitetään Purjehduksen kilpailusääntöjen mukaisesti. Yksittäinen palautus viestitetään X-
lipulla ja yhdellä äänimerkillä. Varastaneiden veneiden purjenumerot pyritään myös kuuluttamaan. Yleinen 
palautus viestitetään 1. korvausviirillä ja kahdella voimakkaalla äänimerkillä. 

 

10. Vaihtoehtoinen rangaistus 



   
   

 

 

Sääntöä 44.2 muutetaan siten, että 720 asteen käännös korvataan 360 asteen käännöksellä.  

Kääntöpoijuilla voi olla kilpailun tuomariston vene, joka kilpailun kuluessa tarkkailee sääntöjen noudattamis-
ta. Tuomariveneen havaitessa sääntörikkomuksen, voi se ilmoittaa siitä välittömästi purjehtijalle, jolloin vir-
heen tehnyt vene voi hyvittää virheensä 360 asteen rangaistuksella. 

 

11. Pistelasku  

Kilpailussa käytetään liitteen A mukaista sijalukujärjestelmää. Lähdössä kilpailija saa pisteitä sijoituksensa 
mukaan.  

 

12. Ratakuvaus 

Rata kierretään kahteen kertaan siten, että merkkien kiertojärjestys on seuraava:  

Lähtö – 1 – 2 – 1 – 2 - Maali 

 

 

 

  
 B lippu 

 

 

 P lippu 

 

 
X lippu 

 

 

1. korvausviiri 

 

 


