
Kalasoppa Race 23.8.2014. 
SAVK:n järjestämä perhepurjehduskilpailu. 

 

LYS-tasoituksella purjehdittava kilpailu n. 15 mpk. (Aikaa ajalle laskenta) 

Jos vene ei käytä spinaakkeria tai genaakkeria, vähennetään tasoituksesta –0,03 

Jos vene käyttää keulapurjeena vain fokkaa (<106 %) vähennetään tasoituksesta –0,01, 

olettaen että perus LYS –luvun laskennassa on käytetty suurempaa keulapurjetta. (SGV) 

 

Lähtö-  ja maalilinja: poijuilla tms. merkitty lähtölinja Långön grillin edustalla. 

 

Lähtöaika: klo 11:00 yhteislähtö 

 

Lähtö:  klo 10:50 nostetaan lippu ja annetaan äänimerkki 

              klo 10:55 annetaan äänimerkki 

              klo 11:00 lasketaan lippu ja annetaan äänimerkki 

 

Jos äänimerkki ei toimi, lippu ratkaisee 

Varaslähdössä annetaan äänimerkki ja heilutetaan lippua enintään minuutin ajan. 

Varastaneen veneen on palattava ja suoritettava uusi lähtö sääntöjä noudattaen. 

 

 

Reitti A: (Onaksen kierto) n. 15 mpk 

Purjehdittava seuraavan ohjeen mukaan. Kipparikokouksessa myös muutama karttajäljennös.  

 

 Lähtö Långön itälaiturin pohjoiskärjen ja Onaksen länsipuolella olevan laiturin 

välinen linja 

 Kaivokarin itäpuolella oleva 0.5 matala jätettävä länteen. 

 Kaivokarin lounaispuolella oleva 4 m punainen lateraaliviitta ajettava oikein 

 Kaivokarin lounaispuolella oleva 4,7 m punainen lateraaliviitta jätettävä itään. 

 Limholmenin länsipuolella oleva 8.2 m itäjääpoiju ja Limkläpp jätettävä länteen. 

 Limholmen jätettävä itään. 

 Rävholmen jätettävä etelään / itään. 

 Björkholmen ja Svedjeholmen jätettävä etelään ja väylän pohj. ja etelä merkit 

ajettava oikein. 

 Varottava Björkholmenin itäpuolella olevaa 0.9 m matalaa. 

 Fåfänghällarnan itäviitta ajettava oikein. 

 Varlaxin luodolla oleva itäviitta ajettava oikein. 

 Emäsalon kärjen edustalla oleva länsiviitta ajettava oikein. 

 Hakasalo/Kasauddenin eteläpuolella oleva pohjois jääpoiju kierretään pohjoisen 

puolelta 

 Rönnskärin eteläpuolella oleva luoto jätettävä pohjoiseen. 

 Onaksen portilla olevat lateraaliviitat purjehdittava oikein. 

 Kaivokarin itäpuolella oleva 0.5 matala jätettävä länteen. 

 Maaliin Långön itälaiturin edustalle (sama linja kuin lähdössä) 

 

 

 



 

Rata B, n.8 mpk: (vararata jos tuuli on erityisen heikko) 

Purjehdittava seuraavan ohjeen mukaan. Kipparikokouksessa myös muutama karttajäljennös.  

 

 Kääntöpisteet : Kaivokarin itäpuolella oleva 0.5 matala jätettävä länteen. (Kts. kartta) 

 Kaivokarin lounaispuolella olevat 4 m ja 4.7 m punaiset lateraaliviitat ajettava oikein. 

 Limholmenin länsipuolella oleva 8.2 m Itäjääpoiju ja Limkläpp jätettävä länteen. 

 Fjärdholmenin Eteläjääpoiju ja Pohjoisviitta ajettava oikein. 

 Brändholmenin lateraaliviitat ajettava oikein. 

 Sandholmenin eteläpuolella oleva punainen lateraaliviitta ajettava oikein.  

 Kaivokarin itäpuolella oleva 0.5 matala jätettävä länteen. (Kts. kartta) 

 Maaliin Långön itälaiturin edustalle (sama linja kuin lähdössä) 

 

 

 

Aikaraja: Yli 6 tuntia purjehdukseen käyttäneet veneet katsotaan keskeyttäneiksi. 

Huom. Järjestäjät saattavat lyhentää rataa, jos tuuli on heikko. Tästä ilmoitetaan VHF 

kanavalla 72, joten radio on syytä pitää auki. 

 

Palkintojen jako: Grillikatoksella noin klo 17.00. 

Palkinnot kolmelle parhaalle venekunnalle. 

Kilpailun nopein vene tasoitus huomioiden saa vuodeksi haltuunsa  

kiertopalkinnon.  

Kilpailun nopeimmin purjehtinut vene (ilman tasoitusta) saa vuodeksi haltuunsa  

kiertopalkinnon. 

 

Huomautuksia: 

Venekunnat kilpailevat omalla vastuullaan. 

Protestit on jätettävä tunnin kuluessa maaliintulosta. 

Muista väistämissäännöt! (Styyrpuuri / paapuuri) 

Karttapiirros on vain ohjeellinen. Tarkista reitti omasta merikartastasi. 

 

KILPAILUSSA NOUDATETAAN PURJEHTIJALIITON SÄÄNTÖJÄ.   

 

 


