
PURJEHDUSOHJEET 

 

Pohjoismaisten kansanveneiden 

avoin Suomen mestaruuskilpailu 

 

16.–19.8.2018 

Suomalainen Pursiseura ry, Sirpalesaari 

 

1. SÄÄNNÖT 

1.1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä, Purjehduksen 

Suomen mestaruuskilpailujen sääntöjä, Pohjoismaisen kansanveneluokan Suomen 

mestaruuskilpailun sääntöjä ja Pohjoismaisen kansanveneluokan kansainvälisiä luokkasääntöjä. 

1.2. Pohjoismaisen kansanveneluokan kansainvälistä luokkasääntöä 9.01 muutetaan siten, että 

spinaakkerin käyttö sallitaan  

 

2. Tiedotukset kilpailijoille 

Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee Sirpalesaaressa 

kilpailutoimiston vieressä.   

 

3. Muutokset purjehdusohjeisiin  

Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin pannaan ilmoitustaululle ennen klo 9.15 

voimaantulopäivänään, lukuun ottamatta kilpailun aikataulun muutoksia, jotka pannaan 

ilmoitustaululle ennen klo 20.00 voimaantuloaan edeltävänä päivänä.     

 

4. Maissa annettavat viestit 

Maissa annettavat viestit nostetaan kilpailutoimiston vieressä olevaan lipputankoon. Kun lippu 

AP nostetaan maissa, kilpailuviestissä AP olevat sanat ”1 minuutin” korvataan sanoilla 

”aikaisintaan 90 minuutin”.  



5. Kilpailun aikataulu 

5.1. Saapumisilmoittautuminen torstaina 16.8.2018 klo 15.00–20.00.  

5.2. Varustetarkastus ja kilpailun mittaukset torstaina 16.8.2018 klo 15.00–20.00 

5.3. Kilpailupäivät: 

        17.8.2018 Kilpailua 

        18.8.2018 Kilpailua 

        19.8.2018 Kilpailua 

5.4. Kilpailussa on enintään 9 purjehdusta. Kunakin kilpailupäivänä purjehduksia on enintään 

kolme.  

5.5. Ensimmäisen purjehduksen varoitusviestin aikataulun mukainen aika on kunakin 

kilpailupäivänä klo 10.55.  

5.6. Sunnuntaina 19.8.2018 ei anneta varoitusviestiä klo 15 jälkeen.  

 

6. Luokan lippu 

Luokan lippu on F.   

 

7. Kilpailualueet 

Kilpailun rata-alueena on Helsingin kilpailurata D Melkin eteläpuolella. Varalla Helsingin 

kilpailurata C Sirpalesaaren eteläpuolella. Rata-alueiden sijainnit esitetään ilmoitustaululla 

olevassa kartassa.   

 

8. Rata  

Liitteen 1 piirroksessa esitetään rata. Merkit 1, 2 ja 3 jätetään vasemmalle. Kierrosten lukumäärä 

ilmoitetaan kilpailulautakunnan viestitysaluksessa olevalla numerotaululla (L2 tai L3).  

 

9. Merkit 

9.1. Merkit 1, 2 ja 3 ovat oransseja sylinteripoijuja.  

9.2. Lähtömerkit ovat kilpailulautakunnan viestitysalus (oikealla) ja kilpailulautakunnan alus 

(vasemmalla). 



9.3. Maalimerkit ovat kilpailulautakunnan viestitysalus (oikealla) ja kilpailulautakunnan alus 

(vasemmalla)   

 

10. Lähtö    

10.1. Lähtölinja on lähtömerkkeihin kiinnitettyjen, oranssein lipuin varustettujen salkojen välissä.  

10.2. Jos vene lähtee myöhemmin kuin 5 minuuttia lähtöviestinsä jälkeen, se kirjataan ilman 

tutkintaa ei lähteneeksi (DNS). Tämä muuttaa sääntöjä PKS A4 ja A5. 

 

11. Seuraavan rataosuuden muuttaminen 

Kilpailulautakunta muuttaa seuraavaa rataosuutta siirtämällä alkuperäisen merkin uuteen 

paikkaan. Rataosuuden muutoksesta ei viestitä muutoin kuin lipulla C ja toistuvilla äänimerkeillä. 

Tämä muuttaa sääntöä PKS 33. 

 

12. Maali 

Maalilinja on maalimerkkeihin kiinnitettyjen, oranssein lipuin varustettujen salkojen välissä.  

 

13. Rangaistusjärjestelmä 

Sääntöä PKS 44.1 muutetaan siten, että kahden käännöksen rangaistus korvataan yhden 

käännöksen rangaistuksella. 

 

14. Enimmäis- ja tavoiteajat 

14.1. Enimmäisajat ovat seuraavat: 

Enimmäisaika  Tavoiteaika 

180 minuuttia 90 minuuttia  

Tavoiteajan toteutumattomuus ei ole hyvityksen peruste. Tämä muuttaa sääntöä PKS 62.1(a). 

14.2. Veneet, jotka eivät tule maaliin 30 minuutin kuluessa ensimmäisen, radan purjehtineen 

veneen maaliin tulosta, kirjataan ei maaliin tulleiksi (DNF). Tämä muuttaa sääntöjä PKS 35, A4 ja 

A5. 

 

 



15. Protestit ja hyvityspyynnöt 

15.1. Protestilomakkeita saa kilpailutoimistosta. Protestit pitää toimittaa sinne protestien 

määräaikaan mennessä. 

15.2. Kunkin luokan protestien määräaika on 90 minuuttia siitä, kun viimeinen vene on tullut 

maaliin päivän viimeisessä purjehduksessa tai kun kilpailulautakunta viestittää, että tänään ei 

enää kilpailla, jolloin myöhempi määräaika pätee. 

15.3. Ilmoitustaululle pannaan 30 minuutin kuluessa protestien määräajasta ilmoitukset, joissa 

kilpailijoille tiedotetaan tutkinnoista, joissa he ovat asianosaisia tai nimettyjä todistajia. Tutkinnat 

pidetään protestihuoneessa, joka sijaitsee Sirpalesaaressa, alkaen ilmoitustaululla olevana 

aikana.  

15.4. Ilmoitus kilpailulautakunnan tai protestilautakunnan protestista pannaan ilmoitustaululle 

säännön 61.1(b) mukaiseksi ilmoitukseksi veneelle.   

15.5. Purjehdusohjeiden 17, 21, 22, 24 ja 25 rikkomukset eivät ole peruste veneen protestille. 

Tämä muuttaa sääntöä PKS 60.1(a). Näistä rikkomuksista annettavat rangaistukset voivat olla 

purjehduksen hylkäämistä lievempiä, jos protestilautakunta niin päättää. 

15.6. Viimeisenä aikataulun mukaisena purjehduspäivänä on tutkinnan uusimispyyntö 

toimitettava  

(a) protestien määräaikaan mennessä, jos pyynnön esittävä asianosainen on saanut 

tiedon päätöksestä edellisenä päivänä; 

(b) viimeistään 30 minuuttia sen jälkeen, kun pyynnön esittävä asianosainen on 

saanut tiedon päätöksestä sinä päivänä. 

Tämä muuttaa sääntöä PKS 66. 

15.7. Viimeisenä aikataulun mukaisena purjehduspäivänä protestilautakunnan päätökseen 

perustuva hyvityspyyntö on toimitettava viimeistään 30 minuuttia sen jälkeen kun päätös on 

pantu ilmoitustaululle. Tämä muuttaa sääntöä PKS 62.2.  

 

16. Pistelasku 

16.1. Kilpailussa käytetään sijalukujärjestelmää. 

16.2. Kolme purjehdusta on suoritettava, jotta kilpailu olisi pätevä. 

16.3.  a) Kun vähemmän kuin 5 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on 

sen kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa. 



b) Kun 5 purjehdusta tai enemmän on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen 

kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen 

huonoin pistemäärä. 

 

17. Turvallisuusmääräykset 

Kun vene luopuu kilpailusta, sen tulee ilmoittaa siitä kilpailulautakunnalle niin pian kuin 

mahdollista  

 

18. Miehistön vaihtoa ja varusteita koskevat rajoitukset 

18.1. Kilpailijoiden vaihtamista ei sallita ilman kilpailulautakunnan etukäteen antamaa kirjallista 

lupaa. 

18.2. Vene saa käyttää kilpailussa enintään kahta fokkaa, kahta isopurjetta, yhtä spinaakkeria ja, 

edellisen rikkoutuessa, yhtä varaspinaakkeria. 

18.3. Purjetta ei saa vaihtaa toiseen kesken purjehduksen paitsi spinaakkerin rikkouduttua, jolloin 

varaspinaakkerin saa heti ottaa käyttöön. 

18.4. Vene saa käyttää vieraita purjetunnuksia vain kilpailulautakunnan luvalla. 

 

19. Varusteiden ja mittojen tarkastukset 

Milloin tahansa voidaan tarkastaa, onko vene tai jokin sen varuste luokkasääntöjen ja 

purjehdusohjeiden mukainen.   

 

20. Toimitsijaveneet 

Toimitsijaveneet on merkitty RC-lipuilla.  

 

21. Huoltoveneet 

Joukkueenjohtajat, valmentajat tai muut huoltajat eivät saa olla alueilla, missä veneet kilpailevat, 

valmiusviestistä lähtien, kunnes kaikki veneet ovat tulleet maaliin tai luopuneet kilpailusta tai kun 

kilpailulautakunta viestittää lykkäyksen, yleisen palautuksen tai mitätöinnin.  

  



22. Jätehuolto 

Roskat voidaan panna tukiveneisiin tai kilpailun virallisiin veneisiin.  

 

23. Veneiden säilytys 

Veneet on pidettävä määrätyillä paikoilla satamassa ollessa. Veneiden säilytys kilpailusatamassa 

on pakollista saapumisilmoittautumisesta lähtien palkintojen jakoon saakka. 

 

24. Maihinnousurajoitukset 

Veneitä ei saa nostaa maihin kilpailun aikana paitsi kilpailulautakunnan etukäteen antamalla 

kirjallisella luvalla ja sen ehtojen mukaisesti. 

 

25. Sukellusvarusteet ja muovialtaat 

Veden alla hengittämiseen tarkoitettuja laitteita taikka muovialtaita tai vastaavia ei saa käyttää 

veneiden ympärillä ensimmäisen purjehduksen valmiusviestin ja kilpailun päättymisen välisenä 

aikana.  

 

26. Radioyhteydet 

Hätätilannetta lukuun ottamatta vene ei saa kilpaillessaan lähettää radiosanomia eikä 

vastaanottaa sellaisia radiosanomia, jotka eivät ole kaikkien veneiden saatavissa. 

 

27. Palkinnot 

27.1. Kilpailussa jaetaan palkinnot SPV:n kaavan mukaisesti. 

27.2. Lisäksi kolmelle parhaalle suomalaismiehistölle jaetaan SPV:n mestaruusmitalit. 

27.3. Kilpailunjärjestäjä ja luokkaliitto voivat jakaa myös muita palkintoja. 

   

28. Vastuuvapautus 

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä PKS 4, Päätös kilpailla. 

Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai 

henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, 

sen aikana tai sen jälkeen.  



29. Vakuutus 

Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä 

on vähintään 250 000 euroa.   



LIITE 1 Ratakuvio    

 

Rata L2: lähtö-1-2-3-1-2-3-maali 

Rata L3: lähtö-1-2-3-1-2-3-1-2-3-maali 
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