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KARPIN VIESTI JA OPTISTART
PURJEHDUSOHJEET
1. Säännöt
Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä SPV:n haastajasarjaan liittyvin
muutoksin, Optimistijolla-luokan luokkasääntöjä, kilpailukutsua ja purjehdusohjeita. Säännön 41 mukaista apua
voi antaa kilpailulautakunnan nimeämä taho.
Sääntöjen joukkuepurjehdusta koskeva liite D ei ole voimassa.
2. Joukkue
Joukkue koostuu kolmesta veneestä. Joukkueella on oltava nimi.
3. Muutokset purjehdusohjeisiin
Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin ilmoitetaan kipparikokouksessa ja asetetaan nähtäväksi viralliselle
ilmoitustaululle.
4. Kilpailuaikataulu
Lauantaina purjehditaan viestikilpailu ja sunnuntaina yksilöpurjehdukset. Yksilökilpailussa ovat mukana myös
pelkästään Optistart-kilpailuun osallistuvat veneet. Optistart-tulokset lasketaan myös Karpin Viestissä
kilpaileville.
Lauantai 25.8.2018
10:00 Kilpailutoimisto avataan
11:00 Kipparikokous
11:55 Kaksi viestikilpailua
n. 14:00 Tauko
n. 14:45 Kaksi viestikilpailua
Sunnuntai 26.8.2018
10:00 Kilpailutoimisto avataan
11:00 Kipparikokous
n. 12:05 Kaksi yksilöpurjehdusta
n. 14:00 Tauko
n. 14:45 Kaksi yksilöpurjehdusta
Palkintojen jako heti tulosten selvittyä.

5. Optimistijollaluokan luokkalippu
Oranssi lippu Optimistijolla-logolla
6. Kilpailualue
MP:n sataman ulkopuolella oleva vesialue
7. Yksilökilpailun ja viestikilpailun erityisohjeet
Lauantaina purjehdittavaan viestipurjehdukseen liittyvät erityisohjeet on kuvattu liitteessä B ja sunnuntaina
purjehdittavan yksilökilpailun erityisohjeet ovat liitteessä A.
8. Lähtö
Lähdöt tapahtuvat Purjehduksen kilpailusääntöjen säännön 26 mukaisesti:
•

Varoitusviesti – 5 min – Luokkalippu nostetaan ja annetaan äänimerkki

•

Valmiusviesti – 4 min – lippu P nostetaan ja annetaan äänimerkki

•

Yksi minuutti ennen lähtöä lippu P lasketaan ja annetaan pitkä äänimerkki.

•

Lähdössä lasketaan luokan lippu ja annetaan äänimerkki

9. Lähtölinja
Linjan oikea pää on oranssi lippu kilpailulautakunnan aluksella, ja linjan vasen pää on keltainen poiju.
10. Rajoitinpoiju
Lähtöaluksen linjan puolella mahdollisesti olevan rajoitinpoijun ja aluksen välistä ei saa purjehtia.
11. Maalilinja
Lähtölinja on myös maalilinja.
12. Vaihtoehtoinen rangaistus
Sääntöä 44.1 muutetaan siten, että Kahden Käännöksen Rangaistus korvataan Yhden Käännöksen
Rangaistuksella.
13. Protestit ja hyvityspyynnöt
Protestien määräaika on 30 minuuttia siitä kun viimeinen vene on tullut maaliin päivän viimeisessä
purjehduksessa. Tiedotukset protesteista pannaan ilmoitustaululle protestien määräajan päätyttyä.
Protestilomakkeita on saatavissa kilpailukansliasta.
14. Toimitsijaveneet
Toimitsijaveneet on merkitty RC-lapuilla ja lähtö/maalialus vain Marjaniemen purjehtijoiden lipulla, jonka
alaosassa on punainen raita.

15. Ilmoitukset kilpailijoille
Kilpailun ilmoitustaulu on MP:n talolla. Lippuviestit maissa nostetaan kilpailutoimiston edessä sijaitseviin
salkoihin.
16. Pistelaskenta
Yksilökilpailussa käytetään Purjehduksen Kilpailusääntöjen liitteen A mukaista sijalukujärjestelmää.
Purjehduksessa kilpailija saa pisteitä sijoituksensa mukaan, sijoituksiin lasketaan mukaan myös vain Optistartkilpailuun osallistuvat. Joukkueen sijoitus purjehduksessa saadaan laskemalla yhteen joukkueen purjehtijoiden
pisteet. Purjehduksen voittaa pienimmän pistemäärän saanut joukkue. Tämän jälkeen joukkueelle annetaan
pistemäärä sen sijoituksen mukaan.
Viestikilpailussa joukkueen pistemäärä on sen sijoituksen mukainen. Protesitlautakunnalla on oikeus lisätä
joukkueen pistemäärää kustakin sääntörikkomuksesta enintään kolmella pisteellä.
Karpin Viestin voittaja on se joukkue, jonka eri osapurjehduksista (yksilö- ja viestikilpailuissa) saatujen
pisteiden summa on pienin. Tasapisteissä ratkaisee parempi sijoitus viestissä. Jos paremmuus ei
edelleenkään ratkea, voittaa se joukkue, jolla on parempi sijoitus viimeisessä viestilähdössä.
17. Palkinnot
Karpin Viestissä kilpaillaan kiertopalkinnosta. Optistartissa kaikki purjehtijat palkitaan.

Liite A. YKSILÖPURJEHDUKSEN ERITYISOHJEET
1. Yleistä
Yksilökilpailu purjehditaan sunnuntaina.
2. Rata
Rata on kuvion mukainen. Merkit ovat keltaisia poijuja. Merkit jätetään vasemmalle. Kiertojärjestys on: lähtö-12-3-1-2-3-maali.

3. Radan lyhentäminen
Rataa ei lyhennetä, mutta tarvittaessa lähdön viimeiset osanottajat voidaan ottaa maaliin miltä tahansa
merkiltä.
4. Enimmäisajat
Ellei yksikään vene ole tullut maaliin enimmäisajan umpeutuessa, purjehdus mitätöidään. Enimmäisaika on 40
minuuttia, mutta kilpailulautakunta voi harkintansa mukaan mitätöidä purjehduksen ennen enimmäisajan
täyttymistä. Mikäli mikään vene ei ole kiertänyt 1. merkkiä 10 minuutin kulessa lähtöhetkestä, purjehdus
mitätöidään.

Liite B. VIESTIKILPAILUN ERITYISOHJEET
1. Lähtöjärjestys
Joukkueen purjehtijoiden lähtöjärjestys on ilmoitettava kilpailutoimistoon ennen viestikilpailua
edeltävää kipparikokousta.
2. Rata
Rata on kuvion mukainen. Ratamerkit ovat keltaisia poijuja.
Kiertojärjestys on: lähtö-1-2-3- maali.
Merkit 1 ja 2 jätetään vasemmalle ja merkki 3 oikealle.

3. Lähtö
Joukkueiden ensimmäiset purjehtijat lähetetään Purjehduksen kilpailusääntöjen kohdassa 26 kuvatun
menetelmän mukaisesti.
4. Vaihto
Kun joukkueen ensimmäinen purjehtija on tullut maaliin, joukkueen seuraava purjehtija lähtee kiertämään
rataa. Vastaavasti joukkueen toisena lähtevä purjehtija lähettää joukkueen kolmannen purjehtijan matkaan
tultuaan maaliin. Veneen on lähdettävä sen jälkeen, kun edellinen vene on tullut maaliin. Lähtöhetki pyritään
ilmoittamaan äänimerkillä. Kilpailija valmistautuu lähtöön, kun edellinen purjehtija ohittaa merkin 1, jolloin
kilpapurjehduksen väistämissäännöt tulevat voimaan. Muiden kuin kilpailevien tai lähtöön valmistautuvien
veneiden on pysyteltävä vähintään 20 metrin päässä lähtölinjasta ja sen takana tai etäällä rata-alueesta.

5. Yksittäinen takaisinkutsu
Yksittäinen takaisinkutsu ilmoitetaan lipulla X ja äänimerkillä.
6. Enimmäisajat
Ellei yksikään joukkue ole tullut maaliin enimmäisajan umpeutuessa, purjehdus mitätöidään. Enimmäisaika on
40 minuuttia, ja tarvittaessa kilpailulautakunta voi harkintansa mukaan mitätöidä lähdön ennen enimmäisajan
täyttymistä. Rataa ei lyhennetä, mutta tarvittaessa lähdön viimeiset osanottajat voidaan ottaa maaliin miltä
tahansa merkiltä.

