KARINKIERTÄJÄT r.y.

14.08.2013

PL 8 04131 SIPOO

Pitkälenkki 24.08.2013 klo 10.00 Kilpailukutsu ja Purjehdusohje
Säännöt
Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen Kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä sekä suomessa
voimassaolevaa LYS-sääntöä ja voimassa olevaa LYS-taulukkoa sekä purjehdusohjeita.
Huom. Purjehduksen kilpailusäännöistä poiketen:
1. Säännön 26 mukaisia lippumerkkejä ei käytetä lähetyksessä, vain säännön mukaiset
äänimerkit. (Varoitus 5 min ennen lähtöä, valmius 4 min ennen lähtöä, yhden
minuutin signaali ja lähtömerkki.)
2. Varaslähdön tapahtuessa annetaan noin 10 s. äänimerkki. Varastaneen veneen
purjehdittuun aikaan lisätään 10%
Veneissä tulee olla voimassa oleva katsastus vuodelle 2013. Katsastusluokan on oltava
vähintään 3.
Jokaisen kilpailuun osallistuvan tulee käyttää hyväksyttyä henkilökohtaista kelluntavälinettä
puettuna alkaen kilpailuun lähtiessä valmiusmerkistä aina kunnes alus on lopettanut kilpailun.
Kelluntavälinettä suositellaan ehdottomasti pitämään myös kilpailun ulkopuolella.
Ilmoittautuminen
Kilpailuun ilmoittaudutaan viimeistään kipparikokouksessa.
Mittakirjat
Lys-taulukosta puuttuvilla sekä standardista poikkeavilla veneillä tulee olla voimassa oleva
LYS todistus, joka todennetaan Avomeripurjehtijoiden nettisivuilla olevasta LYS todistus
tiedostosta, järjestäjien puolesta . LYS-taulukkona käytetään avomeripurjehtijoiden
nettisivuilla olevaa LYS taulukkoa.
Muutokset LYS-taulukon tai mittakirjan mukaiseen purjevarustukseen ilmoitettava
viimeistään kipparikokouksessa. Ainoastaan veneet, joilla ei ollenkaan ole
spinaakkeri/genaakkerivarustusta, voivat saada LYS-hyvityksen kyseisen purjeen pois
jättämisestä mikäli sitä ei taulukossa/todistuksessa ole valmiiksi huomioitu. Veneiden, joissa
spinaakkerivarustus on, katsotaan käyttävän kyseistä purjetta.
Kipparikokous
Kipparikokous pidetään 24.8.2013 klo 8:00 Långön grillikatoksessa.
Muutokset purjehdusohjeisiin
Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin pannaan ilmoitustaululle ennen klo 9:00
voimaantulopäivänään, lukuun ottamatta kilpailun aikataulun muutoksia, jotka pannaan
ilmoitustaululle ennen klo 20:00 voimaantuloaan edeltävänä päivänä

Luokkajako sekä kilpailun aikataulu
Kilpailu on avoin LYS-tasoituskisa, yhteislähtö. Varoitusviesti on klo 09.55 ja lähtö klo 10:00
Tasoitus
Tuloslaskennassa käytetään kaavaa ttas = tpurj + 790*(1-1/LYS)*d silloin kun reitti
purjehditaan kokonaisuudessaan. Mikäli käytetään lyhennettyä reittiä käytetään
tuloslaskennassa aikaa ajalle kerrointa.
Reittiohje
Reitti oheisen reittiselostuksen mukaan n. 30 mpk
1. Lähtölinjana Kalvön ylempil injataulu ja sen eteläpuolella sijaitseva eteläviitta.
Lähtö tapahtuu eteläviitan pohjoispuolelta itään päin.
2. Sköldvik 3 Itäpoiju jätetään länteen
3. Sköldvik 1 itäpoiju jätetään länteen
4. Neste C itäpoiju jätetään länteen
5. Neste B itäpoiju jätetään länteen
6. Porvoon majakka jätetään pohjoiseen
7. Stenören kierretään idän ja pohjoisen puolelta. Eteläviitta jätetään länteen ja vihreä
lateraaliviitta etelään
8. Gråhällen jätetään pohjoiseen. Jos lyhennetty reitti, niin tästä jatketaan suoraan
maaliin, muussa tapauksessaa siirrytään kohtaan yhdeksän
9. Lilla Hästskär jätetään etelään
10. Grisselholmenin itäpuolella oleva itäpoiju jätetään länteen
11. Kajholmenin koillispuolella oleva eteläviitta jätetään pohjoiseen
12. Lilla Högholmen jätetään itään
13. Rävholmen jätetään etelään
14. Maali
Lähtö
Lähtö klo 10:00 yhteislähtönä. Lähtölinjan muodostavat Kalvön eteläpuolella olevan 9,0 m
väylän etelämerkki ylemmän linjataulun kanssa. Lähtö etelämerkin pohjoispuolelta.
Lähtölinja ylitetään lännestä itään.
Maali
Maali on Långön ja Risholmenin välisessä salmessa saunalaiturin edustalla oleva poijujen
välinen linja. Ensimmäisenä maaliin saapuvan aluksen maaliintulohetkellä annetaan yksi
lyhyt äänimerkki, seuraaville annetaan äänimerkki jos ponnekaasua sattuu riittämään
Kilpailun enimmäiskesto
Jos ensimmäinen alus ei ole ennen kello 14:30 sivuuttanut ns. Onaksen portilla vihreän
lateraalimerkin ja Gråhällenin luodon välistä linjaa, lyhennetään reittiä siten, että Gråhällen
jätetään itään josta jatketaan suoraan maaliin joka on saunalaiturin edustalla olevien poijujen
välinen linja. Kilpailun järjestäjien puolesta ei anneta erillistä tiedonantoa reitin
lyhentämisestä. Jos sääolosuhteet sitä vaativat, kilpailun johto voi muuttaa aikarajaa tai
lyhennettyä reittiä. Tällöin asiasta tiedotetaan kipparikokouksessa. Ajanotto lopetetaan
kaikissa tapauksissa klo 19.
Protestit
Protestista on ilmoitettava kilpailun johdolle heti maaliin tulon jälkeen tai viimeistään tunti
maaliintulon jälkeen ja se on tehtävä myös kirjallisena.

Turvallisuusmääräykset
Kun vene luopuu kilpailusta sen pitää ilmoittaa siitä kilpailulautakunnalle niin pian kuin
mahdollista (GSM puhelin 040-5621283). Kilpailun aikana tulee jokaisella osallistujalla olla
päällään pelastusliivit.
Varusteiden ja mittojen tarkastukset
Milloin tahansa voidaan tarkastaa, onko vene tai jokin sen varuste purjehdusohjeiden
mukainen.
Palkinnot
Palkinnot jaetaan SPL:n palkintokaavan mukaan. Palkintojenjakotilaisuus pidetään kilpailun
jälkeen grillikatoksessa noin tunti viimeisen veneen saapumisen jälkeen.
Vastuuvapautus
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 4, päätös kilpailla.
Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai
henkilövahingosta tai henkisestä kärsimyksestä, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä
ennen, sen aikana tai sen jälkeen
Vakuutus
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus.
Lisätiedot
Kilpailupäällikkö Harri Jyränkö, harri.jyranko@gmail.com, 040-5621283.

