
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

1 SÄÄNNÖT 

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä 2013 –2016 

(PKS) määriteltyjä sääntöjä sekä kunkin luokan luokka- ja 

rankingsäännöt. 

1.2 Mitkään kansallisen järjestön määräykset eivät ole voimassa. 

1.3 PKS:n liite P on voimassa. 

 

2 TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE  

Tiedotukset kilpailijoille laitetaan viralliselle ilmoitustaululle, joka 

sijaitsee HSF:n kerhorakennuksen yhteydessä. 

 

3 MUUTOKSET PURJEHDUSOHJEISIIN   
Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin laitetaan ilmoitustaululle 

ennen klo 9.00 voimaantulopäivänä. Muutokset kilpailun aikatauluun 

ilmoitetaan viimeistään kl0 20.00 edellisenä päivänä. 

 

4 MAISSA ANNETTAVAT VIESTIT 
Maissa annettavat viestiliput nostetaan HSF:n kerhorakennuksen vieressä 

olevaan salkoon. 

 

5 AIKATAULU 

5.1  

Lauantai 18.6. 

08.00 - 10.00 Saapumisilmoittautuminen 

10.55 Ensimmäinen varoitusviesti, 3 purjehdusta suunniteltu 

Sunnuntai 19.6. 

10.55 Ensimmäinen varoitusviesti, 3 purjehdusta suunniteltu 

5.2 Jokaisen seuraavan lähdön varoitusviesti annetaan niin pian kun 

mahdollista edellisen kilpapurjehduksen päätyttyä. 

5.3 Lähtöviestintää ei aloiteta sunnuntaina klo. 15.00 jälkeen. 

5.4 Palkinnot jaetaan sunnuntaina heti kilpailun jälkeen protestiajan 

päätyttyä ja tulosten selvittyä.  

 

6 LUOKKALIPUT  
29er D 

Laser Standard  E  

E-jolla  F  

Radial  G  

4.7  H 

Zoom8  K 

 

7 RATA-ALUE  
Liite KARTTA näyttää rata-alueen (A) sijainnin. Rata-alue sijaitsee noin 

1,2 merimailia Itäsatamasta etelään. Mikäli viesti L B:n yläpuolella 

näytetään joko maissa tai merellä käytetään kyseisen päivän ei 

lähetettyjen purjehdusten osalta vara-aluetta (B)  joka sijaitsee noin 0,5 

merimailia Itäsatamasta kaakkoon. 

 

8 RATA 

Liitteessä RATA esitetään rata, merkkien ohitusjärjestys ja mille puolelle 

kukin merkki on jätettävä.  

 

9 MERKIT 

9.1 Kääntömerkit ovat oranssinvärisiä poijuja lukuun ottamatta Laser 

4.7-luokan ja Zoom8-luokan alamerkkiä (3b) joka on väriltään keltainen. 
9.2 Lähtömerkki lähtöaluksen vasemmalla puolella on oranssinvärinen 

poiju ja maalimerkki maalialuksen oikealla puolella on keltainen poiju. 

 

10 LÄHTÖ  

10.1 Purjehdukset lähetetään säännön 26 mukaan.   

10.2 Lähtölinja on lähtöaluksen näyttämän oranssin lipun ja aluksen 

vasemmalla puolella sijaitsevan oranssin poijun välissä. 

 

 

 
 

 

 

 

12 MAALI 

Maalilinja on maalialuksen näyttämän sinisen lipun ja aluksen oikealla 

puolella sijaitsevan keltaisen poijun välissä. 

 

13 ENIMMÄISAJAT 

13.1 Enimmäisaika ensimmäiselle maaliin tulleelle ja rataa purjehtineelle 

veneelle on 90 minuuttia, E-jollaluokassa kuitenkin 100 min. 

Ensimmäisen merkin enimmäisaika on 30 minuuttia. Ellei yksikään vene 

ole ohittanut ensimmäistä merkkiä tämän merkin enimmäisajan 

umpeutuessa, purjehdus mitätöidään. 

13.2 Veneet, jotka eivät tule maaliin 20 minuutin kuluessa ensimmäisen, 

radan purjehtineen veneen maaliin tulosta,  kirjataan ei maaliin tulleiksi, 

(DNF). Tämä muuttaa PKS 35, A4 ja A5.  

 

14 RANGAISTUSJÄRJESTELMÄ 

PKS:n liite P on voimassa (säännön 42 rikkominen). 

 

15 PROTESTIT JA HYVITYSPYYNNÖT 

15.1 Protestoivan veneen on ilmoitettava protestista välittömästi maaliin 

tulonsa jälkeen kilpailulautakunnan alukselle. 

15.2 Protestilomakkeet on saatavilla kilpailukansliasta johon ne pitää 

toimittaa protestien määräaikaan mennessä. 

15.3 Protestien määräaika on 75 minuuttia siitä, kun viimeinen vene on 

tullut maaliin päivän viimeisessä purjehduksessa.  

15.4 Ilmoitustaululla tiedotetaan tutkinnoista, joissa kilpailijat ovat 

asianosaisina tai nimettyinä todistajina. Tutkinnat pidetään tuomariston 

huoneessa, joka sijaitsee HSF:n yläkerrassa. 

 

16 PISTELASKU 

16.1 Kilpailussa käytetään Purjehduksen kilpailusäännöissä liitteen A 

mukaista sijalukujärjestelmää.  

16.2 Kun vähemmän kuin 5 purjehdusta on suoritettu, veneen 

kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehduksista saamien pistemäärien 

summa. Kun vähintään 5 purjehdusta on suoritettu, veneen 

kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehduksista saamien pistemäärien 

summa, josta jätetään pois sen huonoin pistemäärä.  

  

17 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET 

Kun vene luopuu kilpailusta, sen täytyy ilmoittaa siitä 

kilpailulautakunnalle tai toimitsijaveneelle niin pian kuin mahdollista. 

 

18 VIRALLISET TOIMITSIJAVENEET 

Tuomariveneet ovat merkitty J-lipuin. Viralliset toimitsijaveneet ovat 

merkitty keltaisin lipuin. 

 

19 HUOLTOVENEET 

Joukkuejohtajat, valmentajat tai muu huoltohenkilöstö eivät saa olla 

kilpailualueella valmiusviestistä lähtien kunnes kaikki veneet ovat tulleet 

maaliin tai kilpailulautakunta on viestittänyt lykkäyksen, yleisen 

palautuksen tai mitätöinnin.  

 

20 PALKINNOT  

Kunkin luokan palkinnot jaetaan luokan rankingsuosituksien mukaan.  

 

21 VASTUUVAPAUTUS  

21.1 Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso 

sääntöä 4, Päätös kilpailla. 

21.2 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.  

 

PURJEHDUSOHJEET  
AUDI Kevytveneregatta 

29er, Laser Standard, Radial, 4.7, E-jolla ja Zoom8   

18.6 - 19.6.2016 

HSF (Hangö Segelförening r.f.) 

Hanko 


