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1. Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä 2021–2024 määriteltyjä sääntöjä.  

 

2. Tiedotukset kilpailijoille 

Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee sähköisesti osoitteessa 

https://www.manage2sail.com/fi-FI/event/83b96dcc-c040-4ac5-9d66-

c3d920bed61c#!/onb?tab=documents&classId=63d1bb3f-1f35-4b27-adca-2e19760ca1e4.   

 

3. Muutokset purjehdusohjeisiin  

Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin pannaan ilmoitustaululle ennen klo 10.00 

voimaantulopäivänään, lukuun ottamatta kilpailun aikataulun muutoksia, jotka pannaan 

ilmoitustaululle ennen klo 21.00 voimaantuloaan edeltävänä päivänä.     
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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 60 minuutin”.  

 

5. Kilpailun aikataulu 

Kilpailussa pyritään purjehtimaan yksi purjehdus. Ensimmäisen varoitusviestin aikataulun 

mukainen aika on klo 13.55. Lähtöaika veneelle ilmoitetaan lähtölistassa, kts. liite 1. Veneet 

voivat saapua suoraan lähtöalueelle (ei saapumisilmoittautumista eikä kipparikokousta).  

 

6. Rata 

6.1. Saaristorata (pituus noin 8,8 mpk) purjehditaan seuraavasti: 

1. Lähtö Sirpalesaaren edustalla 

2. Oranssi sylinteripoiju lähtölinjasta vastatuuleen jätetään oikealle 

3. Husunkivi jätetään oikealle 

4. Länsikari itäpoiju jätetään oikealle ( N60°07.8’ E24°58.9’) 

5. Kuggenstenin eteläpuolella oleva pohjoispoiju jätetään oikealle 

6. Uusimatalan länsimerkki jätetään oikealle 

7. Länsikari itäpoiju jätetään vasemmalle ( N60°07.8’ E24°58.9’) 

8. Husunkivi jätetään vasemmalle 

9. Maali Sirpalesaaren edustalla 

6.2. Rataa ei lyhennetä. Tämä muuttaa sääntöä PKS 32.  

6.3. Rataa ei muuteta. Tämä muuttaa sääntöä PKS 33.  

 

7. Lähtö  

7.1. Veneet lähetetään lähtölistassa ilmoitettujen aikojen mukaan seuraavasti käyttäen sääntöä 

PKS 26. Luokkaliput on ilmoitettu lähtölistassa (liite 1).  

 



7.2. Lähtölinjan muodostaa kilpailulautakunnan viestitysaluksessa olevan oranssin värisellä lipulla 

varustetun tangon (oikealla) ja vedessä olevan oranssin poijun (vasemmalla) välinen linja. 

7.3. Jos veneen lähtöviestin hetkellä jokin sen rungon, miehistön tai varusteiden osa on 

lähtölinjan radan puolella, lisätään sen loppuaikaan toteutuneen lähtöajan ja lasketun lähtöajan 

välinen aikaero lisättynä kolmella minuutilla. Sääntö PKS 29 ei ole voimassa.  

 

8. Maali  

Maalilinjan muodostaa Sirpalesaaren aallonmurtajalla olevan sinisen värisellä lipulla varustetun 

tangon (oikealla) ja vedessä olevan oranssin poijun (vasemmalla) välinen linja. 

 

9. Rangaistusjärjestelmä 

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

käännöksen rangaistuksella. 

 

10. Enimmäisaika 

10.1. Enimmäisaika ensimmäisen veneen maaliin tulolle on 4 tuntia.  

10.2. Veneet, jotka eivät tule maaliin 60 minuutin kuluessa ensimmäisen, radan purjehtineen 

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

A5. 

 

11. Protestit ja hyvityspyynnöt 

11.1. Protestilomakkeita saa kilpailutoimistosta. Protestit pitää toimittaa sinne protestien 

määräaikaan mennessä.  

11.2. Protestien määräaika on 45 minuuttia siitä, kun viimeinen vene on tullut maaliin.  

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

kilpailijoille tiedotetaan tutkinnoista, joissa he ovat asianosaisia tai nimettyjä todistajia, sekä 

käsittelyaikataulusta.  

 

 

 

 



12. Turvallisuusmääräykset 

Kun vene luopuu kilpailusta, sen tulee ilmoittaa siitä kilpailulautakunnalle puh. 0405611335 niin 

pian kuin mahdollista. 

 

13. Vastuuvapautus 

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä PKS 3, 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.  

 

14. Vakuutus 

Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus.  

  



 

Liite 1: Lähtöajat 

 

 

Vene  FinRating-luku  Lähtöaika  Luokkalippu 

Elämä 0,7141 14:00:00 D 

Hai-veneet 0,8059 14:15:30 E 

A-veneet 0,8636 14:22:03 F 

 

 

 


