Karinkiertäjät ry
Lauantailenkki 06.06.2015
Itäsyndikaatin ranking kisa

Kilpailukutsu
Järjestävä seura
Karinkiertäjät ry
Säännöt
Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen Kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä.
Luokkajako
Kilpailu on avoin LYS tasoitus kisa. Käytetään Suomessa voimassa olevaa LYS-taulukkoa.
Luokka 1 -2 (pienempi luokka)

LYS-luku - 1,14 tai alle

Luokka 3 (suurempi luokka)

LYS-luku 1,15 ja yli

Veneet, joiden mittaluku poikkeaa standardiluvusta, purjehtivat kuitenkin vakioveneen mittaluvun
mukaisessa luokassa. Tällaisia tapauksia ovat mm:
- erilainen potkuri kuin vakioveneessä (kiinteä/taittuva)
- suuremmat/pienemmät purjeet
- jokin purje puuttuu tai ei käytetä
- rakenteellinen muutos esim. rikissä tai rungossa
Tasoitus
Tasoituksena käytetään aikaa ajalle kerrointa ttas=tpurj*LYS.
Katsastus
Veneissä tulee olla voimassa oleva katsastus vuodelle 2015. Katsastusluokka vähintään 3.

Lähtö ja maali
Lähtö ja maalilinja sijaitsee Kalvön saaren eteläpuolella 9m väylän etelämerkin pohjoispuolella.
Lähdön varoitusviesti on klo 11.55
Maali suljetaan viimeistään 7 tunnin päästä lähdöstä

Kilpailuohjeet
Kilpailuohjeet on saatavilla Marjaniemen purjehtijoiden nettisivuilla http://www.marjaniemenpurjehtijat.fi/itaumlsyndikaatti.html viimeistään 1.6.2015 sekä myös kipparikokouksessa.

Kipparikokous
Kipparikokous pidetään Karinkiertäjien saaripaikassa ( 60 12.78´ - 25 30,44´ ) Långössä
06.06.2015 klo 10:00 Ajo-ohjeet löytyvät Karinkiertäjien nettisivuilta
http://www.karinkiertajat.fi/ajoohje.htm

Ilmoittautuminen
Kilpailuun ilmoittaudutaan Marjaniemen Purjehtijoiden nettisivun kautta http://www.marjaniemenpurjehtijat.fi täyttämällä ilmoittautumislomake viimeistään 03.06.2015 klo 15:00
Osallistumismaksu on 20 € ja se on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä Karinkiertäjät ry:n
tilille Aktia 405570 – 54481. Maksulomakkeessa on mainittava purjenumero ja kipparin nimi
Kuitti maksusta on esitettävä kipparikokouksessa.
Jälki-ilmottautumiset hyväksytään kipparikokouksessa, jolloin osallistumismaksu on 30€
Mittakirjat
Lys-taulukosta puuttuvilla sekä standardista poikkeavilla veneillä tulee olla voimassa oleva LYS
todistus, joka todennetaan Avomeripurjehtijoiden nettisivuilla olevasta LYS todistus tiedostosta,
järjestäjien puolesta 06.06.2015. LYS-taulukkona käytetään avomeripurjehtijoiden nettisivuilla
olevaa LYS taulukkoa

Rata
Reitti oheisen reittiselostuksen mukaan, kierretään myötäpäivään. Reitin pituus n.15 mpk.
Tarkennettu ja vahvistettu reittikuvaus purjehdusohjeessa
1. Lähtö Kalvön eteläpuolella olevan 9m väylän eteläviitan pohjoispuolelta länteen päin.
2. Rävholmen jätetään itään
3. Portö Själlhällärna itäpuolen itäpoiju jätetään länteen
4. Basörenistä kaakkoon oleva länsiviitta jätetään itään

5. Kajholmenin länsipuolella oleva länsiviitta jätetään itään.
6. Lilla Högholmen jätetään itään
7. Maali on sama kuin lähtölinja, mutta ylitetään lännestä itään

Satamajärjestelyt ja palvelut
Kilpailijoilla on mahdollisuus saunomiseen Karinkiertäjien saaripaikan saunassa kilpailun jälkeen
Palkinnot
Palkinnot jaetaan SPL:n palkintokaavan mukaan. Palkintojen jakotilaisuus pidetään noin yksi
tunti viimeisen veneen maaliintulosta KK:n grillikatoksessa Långössä.
Pistelaskujärjestelmä
Kilpailu kerryttää Itäsyndikaatin rankingpisteitä Marjaniemen purjehtijoiden nettisivulla esitetyllä
tavalla. Itäsyndikaatin rankingpisteitä saavat kuitenkin vain Itäsyndikaattiin kuuluvien seurojen
lipun alla purjehtivat veneet, joiden päällikkö kuuluu Itäsyndikaattiin kuuluvaan seuraan

Lisätiedot
Kilpailupäällikkö Jori Saaristo: jori.saaristo@kolumbus.fi, 044 9867 380

