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Purjehdusohjeet
1. Säännöt
Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä. Kilpailulautakunnan
nimeämä taho (kisaluotsi) voi antaa veneille ulkopuolista apua.
Kilpailussa noudatetaan lisäksi SPV:n haastajasarjan ohjeisiin liittyviä poikkeuksia.

2. Maissa annettavat viestit
Maissa annettavat viestit nostetaan kilpailutoimiston edessä olevaan salkoon.
Lippu D ja yksi äänimerkki tarkoittavat: “Varoitusviesti annetaan aikaisintaan 30 minuutin kuluttua lipun D
nostamisesta. Veneitä kehotetaan pysymään satamassa, kunnes tämä viesti annetaan.”

3. Kilpailun aikataulu
klo 11.55

1. lähdön varoitusviesti
2. lähtö välittömästi 1. lähdön päätyttyä

Lounastauko
3. lähtö n. 30 min lounastauon päättymisen jälkeen
4. lähtö välittömästi 3. lähdön päätyttyä
n. klo 16.00 palkintojen jako heti tulosten selvittyä

4. Luokkalippu
Optimistijolla-luokan lippu on oranssi Optimistijolla-luokan logolla varustettu lippu.

5. Rata
Rata on oheisen ratakuvauksen mukainen kryssi-lenssirata.
Merkit 1, 2 ja 3 ovat keltaisia poijuja.

6. Lähtölinja
Lähtölinjan muodostavat lautakuntaveneessä oleva oranssi lippu ja linjan toisessa päässä oleva keltainen
poiju.
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7. Lähtö
Lähdöt tapahtuvat Purjehduksen kilpailusääntöjen kohdan 26 mukaisesti:
● Varoitusviesti – 5 min – luokan lippu nostetaan ja annetaan yksi äänimerkki
● Valmiusviesti – 4 min – valmiuslippu, lippu P (sinivalkoinen) nostetaan ja annetaan yksi äänimerkki
● Yksi minuutti ennen lähtöä valmiuslippu lasketaan ja annetaan yksi pitkä äänimerkki.
● Lähdössä lasketaan luokan lippu ja annetaan yksi äänimerkki.
Veneiden, joiden varoitusviestiä ei ole annettu, täytyy välttää lähtöaluetta muiden purjehdusten
lähtöjaksojen aikana.

8. 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 äänimerkillä.

9. Radan muuttaminen lähdön jälkeen
Purjehdusrata suunnitellaan noin 20 minuutin pituiseksi. Rataa voidaan muuttaa lähdön jälkeen.
Tarvittaessa lähdön viimeisimmät osanottajat voidaan ottaa maaliin toisen vastatuuliosuuden jälkeen
seuraavan lähdön nopeuttamiseksi.

10. Maalilinja
Maalilinjan oikea pää on maalialuksessa (lautakuntaveneessä) sijaitseva oranssi lippu ja vasen pää
keltainen poiju.

11. Rangaistukset
Sääntöä PKS 44.1 muutetaan siten, että Kahden Käännöksen Rangaistus korvataan Yhden Käännöksen
Rangaistuksella.
Kääntöpoijuilla voi olla kilpailulautakunnan vene, joka kilpailun kuluessa tarkkailee sääntöjen
noudattamista. Kilpailulautakunnan veneen havaitessa sääntörikkomuksen, voi se ilmoittaa siitä välittömästi
purjehtijalle, jolloin virheen tehnyt vene voi hyvittää virheensä Yhden Käännöksen Rangaistuksella.

12. Enimmäisajat
Ellei yksikään vene ole tullut maaliin enimmäisajan umpeutuessa, purjehdus mitätöidään. Enimmäisaika on
40 minuuttia. Enimmäisaikaa maaliintulolle ensimmäisestä veneestä ei ole, mutta sijoitus voidaan
määritellä myös kohdan 9. mukaan.

13. Protestit ja hyvityspyynnöt
Protestit pitää toimittaa kilpailutoimistoon protestien määräaikaan mennessä. Protestien määräaika on 30
minuuttia siitä kun viimeinen vene on tullut maaliin päivän viimeisessä purjehduksessa. Tiedotukset
protesteista pannaan ilmoitustaululle välittömästi protestien määräajan päätyttyä. Protestilautakunta voi
harkintansa mukaan käsitellä protestit opetusluonteisesti julkisina.
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14. Pistelasku
Kilpailussa käytetään liitteen A mukaista sijalukujärjestelmää. Purjehduksessa kilpailija saa pisteitä
sijoituksensa mukaan. Vähintään yksi purjehdus on suoritettava, jotta kilpailu olisi pätevä. Kun vähemmän
kuin neljä purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehduksista saamien
pistemäärien summa. Kun neljä purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista
purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen huonoin pistemäärä.

15. Huoltoveneet
Huoltoveneet eivät saa olla alueella, jossa veneet kilpailevat.

