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1. Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä 2021–2024 määriteltyjä sääntöjä 

soveltaen siten kuin SPV:n haastajakilpailun kilpailusäännöt määräävät. 

 

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 09.00 

voimaantulopäivänään, lukuun ottamatta kilpailun aikataulun muutoksia, jotka pannaan 

ilmoitustaululle ennen klo 22.00 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 

5.1. Kilpailussa pyritään purjehtimaan kolme purjehdusta.  

5.2. Ensimmäisen purjehduksen varoitusviestin aikataulun mukainen aika on klo 10.25.  

5.3. Varoitusviestiä ei anneta klo 12.00 jälkeen.  

 

6. LUOKKIEN LIPUT 

Luokka  Lippu 

Optimistijolla D  

 

7. Kilpailualueet  

Kilpailun rata-alueena on Helsingin kilpailurata C Sirpalesaaren eteläpuolella.  

 

8. Radat  

8.1. Liitteen 1 piirroksessa esitetään rata. Merkit 1 ja 2 jätetään vasemmalle.  

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

 

9. Merkit 

9.1. Merkit 1 ja 2 ovat oransseja sylinteripoijuja.  

9.2. Lähtömerkit ovat kilpailulautakunnan viestitysalus (oikealla) ja oranssi sylinteripoiju 

(vasemmalla). 

9.3. Maalimerkit ovat kilpailulautakunnan viestitysalus (oikealla) ja oranssi sylinteripoiju 

(vasemmalla)    

 



10. Lähtö 

10.1. Lähtölinja on oikean pään lähtömerkkiin kiinnitetyn, oranssein lipuin varustetun salon ja 

vasemman pään lähtömerkin radanpuoleisen reunan 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. Maali 

Maalilinja on oikean pään maalimerkkiin kiinnitetyn, sinisin lipuin varustetun salon ja vasemman 

pään maalimerkin radanpuoleisen reunan välissä.  

 

12. Enimmäisajat 

12.1. Enimmäisaika ensimmäiselle veneelle on 60 minuuttia. 

12.2. Veneet, jotka eivät tule maaliin 15 minuutin kuluessa ensimmäisen, radan purjehtineen 

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

A5.   

 

13. Protestit ja hyvityspyynnöt 

13.1. Protestilomakkeita saa kilpailutoimistosta. Protestit pitää toimittaa sinne protestien 

määräaikaan mennessä.  

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

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

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

käsittelyaikataulusta.  

 

14. 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.  

 

 



LIITE 1 Ratakuvio    

 

Rata: lähtö-1-2-maali 
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