
KILPAILUKUTSU 

 

Olympiamalja-purjehdus 

- A-veneiden luokkamestaruus 

- Hai-luokan Hailife  

- SPS seuramestaruus 
 

8.9.2019 

Suomalainen Pursiseura ry, Sirpalesaari 

 

1. Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä.   

 

2. Kilpailukelpoisuus ja ilmoittautuminen 

Kilpailu on avoin: 

- A-vene -luokan veneille  

- Hai-luokan veneille 

- köliveneille, jotka on rekisteröity Suomalaiseen Pursiseuraan ja joiden päällikkö on Suomalaisen 

Pursiseuran jäsen.  

Kelpoisuusehdot täyttävät veneet voivat ilmoittautua täyttämällä Suomalaisen Pursiseuran 

kotisivuilta löytyvän ilmoittautumislomakkeen (www.suomalainenpursiseura.fi  lomakkeet  

kilpailuilmoittautuminen) ja maksamalla osallistumismaksun viimeistään 5.9.2019.  

 

3. Maksut 

Osallistumismaksut ovat seuraavat: 

- A-veneet ja Hait: 30 euroa 

- SPS seuramestaruus: ei maksua 

http://www.suomalainenpursiseura.fi/


Maksut tulee suorittaa Suomalainen Pursiseura ry:n tilille FI54 1018 3000 0760 28 viimeistään 

5.9.2019.    

 

4. Aikataulu 

Su 8.9.2019    klo 10.40-11.40 Saapumisilmoittautuminen 

klo 11.45  Kipparikokous 

klo 12.55 Ensimmäisen varoitusviestin 

aikataulun mukainen aika 

Kilpailussa pyritään purjehtimaan yksi purjehdus.  

 

5. Purjehdusohjeet 

Purjehdusohjeet ovat saatavissa 6.9.2019 klo 21.00 lähtien Suomalaisen Pursiseuran kotisivuilta 

(www.suomalainenpursiseura.fi/13) sekä kilpailutoimistosta saapumisilmoittautumisen 

yhteydessä.   

 

6. Kilpailupaikka 

6.1. Kilpailusatama sijaitsee Suomalainen Pursiseura ry:n satamassa Sirpalesaaressa.  

6.2. Kilpailun lähtö- ja maalilinja sijaitsevat Sirpalesaaren välittömässä läheisyydessä.  

 

7. Radat 

Kilpailu purjehditaan matkakilpailuna saaristoradalla Helsingin edustalla. Tarkka ratakuvaus 

esitetään purjehdusohjeissa. Radan normaalireitin pituus on noin 8,8 meripeninkulmaa.  

 

8. Rangaistusjärjestelmä 

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

käännöksen rangaistuksella.  

 

9. Pistelasku 

Kilpailu purjehditaan takaa-ajolähtönä perustuen FinLYS-säännön sulkeutuvan radan aikaa 

matkalle -tasoitukseen.  

http://www.suomalainenpursiseura.fi/13


10. Veneiden säilytys 

Veneet on pidettävä määrätyillä paikoillaan silloin kun ne ovat satamassa.  

 

11. Palkinnot 

Kilpailussa jaetaan palkinnot SPV:n kaavan mukaisesti seuraavissa kategorioissa: 

- A-veneiden luokkamestaruus (A-veneet) 

- Hailife (Hai-veneet) 

- SPS seuramestaruus (Suomalaiseen Pursiseuraan rekisteröidyt köliveneet, joiden päällikkö on 

Suomalaisen Pursiseuran jäsen)  

SPS seuramestaruudessa on myös perhesarja, jonka voittajalle jaetaan palkinto sekä kaikille 

osallistujille kannustuspalkinnot. Perhesarjaan osallistuvat Suomalaiseen Pursiseuraan 

rekisteröidyt köliveneet, joiden päällikkö on Suomalaisen Pursiseuran jäsen, joiden miehistössä 

purjehtii vähintään yksi päällikön alaikäinen lapsi tai lapsenlapsi ja joiden kaikki miehistön jäsenet 

kuuluvat samaan perhekuntaan.  

Kilpailussa voidaan jakaa myös muita palkintoja.  

 

12. 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.  

 

13. Vakuutukset 

Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus.  

 

14. Lisätietoja 

Kilpailupäällikkö Maria Oksa, 0405611335 tai kilpailut@suomalainenpursiseura.fi  

 

mailto:kilpailut@suomalainenpursiseura.fi

