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Lauantailenkki 07.06.2014 

 
Itäsyndikaatin ranking-kisa 

 
 
PURJEHDUSOHJEET 
 
1 SÄÄNNÖT 
 
1.1   Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä 

sääntöjä. 
 
1.2 Mitkään kansalliset määräykset eivät ole voimassa. 
 
1.3 Käytetään Suomessa voimassa olevaa LYS-taulukkoa.  

Tasoituksena käytetään aikaa ajalle kerrointa ttas=tpurj*LYS.  
Veneissä tulee olla voimassa oleva katsastus vuodelle 2014. Veneen 
katsastusluokka pitää olla vähintään 3. 

 
1.4  Muutokset julkaistaan yksityiskohtaisesti purjehdusohjeissa. Purjehdusohjeet 

voivat muuttaa kilpailusääntöjä. 
 

1.5  Säännön 87 nojalla luokkasäännöt eivät ole voimassa. 
 
1.6   Kielten ristiriitatapauksessa suomenkielinen teksti on ratkaiseva. 

 
 
2 TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE 

 
Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee 
Karinkiertäjät r.y:n saaritukikohdan grillikatoksessa. 

 
 

3 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. 

 
 
4 MAISSA ANNETTAVAT VIESTIT 
 
4.1 Ei käytössä. 
 
4.2 Ei käytössä. 
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4.3 Ei käytössä. 

  
 
5 KILPAILUN AIKATAULU 
 
5.1 Kilpailupäivät: 

 
Pvm.  Luokka 1-2  Luokka 3 
07.06.2014  1 kilpailu  1 kilpailu 

 
5.2 Purjehdusten luku: 
 Luokka Luku Purjehduksia päivässä 
 1-2 1 1 

3 1 1 
 
5.3 Kunkin päivän ensimmäisen purjehduksen varoitusviestin aikataulun 

mukainen aika on klo 11.55. 
 
5.4 Veneiden huomion kiinnittämiseksi pian alkavaan purjehdukseen tai 

purjehdussarjaan, nostetaan oranssi lähtölinjalippu ja annetaan yksi 
äänimerkki vähintään viisi minuuttia ennen kuin varoitusviesti nostetaan. 

 
5.5 Ei käytössä. 
   
 
6 LUOKKIEN LIPUT 
  

Ei käytössä 
 
 
7  KILPAILUALUEET 
 
 Ei käytössä 
 
 
8 RADAT 
 
8.1 Purjehdittava rata oheisen reittiselostuksen mukaan, kierretään myötäpäivään: 
 

1. Lähtö Kalvön eteläpuolella olevan 9m väylän eteläviitan pohjoispuolelta 
länteen päin. 
2.Rävholmen jätetään itään. 
3.Portö Själlhällärna itäpuolen itäpoiju jätetään länteen. 
4.Basörenistä luoteeseen oleva länsiviitta kierretään eteläpuolelta. 
5.Kajholmenin länsipuolella oleva vihreä jätetään itään. 
6.Lilla Högholmen jätetään itään. 
7.Maali on sama kuin lähtölinja, mutta ylitetään lännestä itään. 

 
Reitin pituus on n.15 mpk.  
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8.2 Ei käytössä 
 
8.3 Ratoja ei lyhennetä. Tämä muuttaa sääntöä 32. 
 
8.4 Rataosuuksia ei muuteta valmiusviestin jälkeen. Tämä muuttaa sääntöä 33. 
 
 
9  MERKIT 
 
9.1 Ei käytössä.  
 
 
10  ALUEET JOTKA OVAT ESTEITÄ 
  
 Ei käytössä. 
 
 
11  LÄHTÖ 
 
11.1 Purjehdukset lähetetään käyttämällä sääntöä 26 siten, että varoitusviesti 

annetaan viisi minuuttia lähtöviestiä. 
 
11.2 Lähtölinja on Kalvön saaren eteläpuolella sijaitsevan ylemmän linjataulun ja 

sen eteläpuolella 9m:n väylän etelämerkin välinen linja. 
 
11.3 Veneiden, joiden varoitusviestiä ei ole annettu, täytyy välttää lähtöaluetta 

muiden purjehdusten lähtöjaksojen aikana. 
 
11.4 Jos vene lähtee myöhemmin kuin 15 minuuttia lähtöviestinsä jälkeen, se 

kirjataan ilman tutkintaa ei lähteneeksi (DNS). Tämä muuttaa sääntöjä A4 ja 
A5.  

 
11.5 Ei käytössä. 
 
11.6 Ei käytössä. 
 
 
12  SEURAAVAN RATAOSUUDEN MUUTTAMINEN 
 
12.1  Ei käytössä. 
 
 
13  MAALI 
 
13.1 Maalilinja on Kalvön saaren eteläpuolella sijaitsevan ylemmän linjataulun ja 

sen eteläpuolella 9m:n väylän etelämerkin välinen linja. 
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13.2 Jos kilpailulautakunta on poissa kun vene tulee maaliin, sen pitää ilmoittaa 
maaliintuloaikansa ja sijaintinsa suhteessa lähimpiin veneisiin 
kilpailulautakunnalle ensimmäisen kohtuullisen tilaisuuden tullen.  

 
 
14 RANGAISTUSJÄRJESTELMÄ 
  
14.1 Ei käytössä. 
 
 
15  ENIMMÄIS- JA TAVOITEAJAT 
  
15.1 Ei käytössä. 
 
15.2 Veneet, jotka eivät ole tulleet maaliin seitsemän (7) tunnin kuluessa 

ensimmäisen, radan purjehtineen veneen maaliin tulosta, kirjataan ei maaliin 
tulleiksi (DNF). Tämä muuttaa sääntöjä 35, A4 ja A5.  

 
 
16 PROTESTIT JA HYVITYSPYYNNÖT 
 
16.1 Protestilomakkeita saa kilpailutoimistosta. Protestit pitää toimittaa sinne 

protestien määräaikaan mennessä. 
 
16.2 Kunkin luokan protestien määräaika on 60 minuuttia siitä, kun viimeinen vene 

on tullut maaliin päivän viimeisessä purjehduksessa tai kun kilpailulautakunta 
viestittää, että tänään ei enää kilpailla, jolloin myöhempi määräaika pätee. 

 
16.3 Ilmoitustaululle pannaan 30 minuutin kuluessa protestien määräajasta 

ilmoitukset, joissa kilpailijoille tiedotetaan tutkinnoista, joissa he ovat 
asianosaisia tai nimettyjä todistajia. Tutkinnat pidetään protestihuoneessa, 
joka sijaitsee Karinkiertäjien saaritukikohdan grillikatoksessa. 

 
16.4 Ilmoitus kilpailu- tai protestilautakunnan protestista pannaan ilmoitustaululle 

säännön 61.1 (b) mukaiseksi ilmoitukseksi veneelle. 
 
16.5 Ohjeeseen 14.3 nojaava luettelo veneistä, joita on rangaistu säännön 42 

rikkomisesta, pannaan ilmoitustaululle.   
 
16.6 Ohjeiden 11.3, 18, 21, 23, 24, 25 ja 26 rikkomukset eivät ole peruste veneen 

protestille. Tämä muuttaa sääntöä 60.1(a). Näistä rikkomuksista annettavat 
rangaistukset voivat olla purjehduksen hylkäämistä lievempiä, jos 
protestilautakunta niin päättää. 

 
16.7 Ei käytössä 
 
16.8 Ei käytössä 
 
16.9 Ei käytössä 
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17 PISTELASKU 
 
17.1 Pistelaskujärjestelmä on seuraava: 
 

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 

 
17.2 Yksi purjehdus on suoritettava, jotta kilpailu olisi pätevä. 
 
17.3 Ei käytössä 
 
 
18 TURVALLISUUSMÄRÄYKSET 
 
18.1 Ei käytössä 
 
18.2 Kun vene luopuu kilpailusta, sen täytyy ilmoittaa siitä kilpailulautakunnalle niin 

pian kuin mahdollista. 
 
 
19 MIEHISTÖN TAI VARUSTEIDEN VAIHTAMINEN 
 
19.1 Kilpailijoiden vaihtamista ei sallita ilman kilpailulautakunnan etukäteen 

antamaa kirjallista lupaa. 
 
19.2 Vahingoittuneiden tai kadonneiden varusteiden vaihtoa ei sallita ilman 

kilpailulautakunnan lupaa. Vaihtopyynnöt pitää tehdä lautakunnalle 
ensimmäisen kohtuullisen tilaisuuden tullen. 

 
 
20 VARUSTEIDEN JA MITTOJEN TARKASTUKSET 
 
 Milloin tahansa voidaan tarkastaa, onko vene tai jokin sen varuste 

luokkasääntöjen tai purjehdusohjeiden mukainen. Kilpailulautakunnan 
varusteiden tarkastaja tai mittaaja voi vesillä määrätä, että veneen on heti 
mentävä tietylle tarkastusalueelle. 

 
 
21 KILPAILUN MAINONTA 
 
 Ei käytössä. 
 
 
22 TOIMITSIJAVENEET 
 
 Ei käytössä. 
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23 HUOLTOVENEET 
  
23.1 Ei käytössä. 
 
23.2 Ei käytössä. 
 
 
 
24 JÄTEHUOLTO 
 
 Ei käytössä. 
 
 
25 MAIHINNOSTORAJOITUKSET 
 

Köliveneitä ei saa nostaa maihin kilpailun aikana paitsi kilpailulautakunnan 
etukäteen antamalla kirjallisella luvalla ja sen ehtojen mukaisesti. 

 
 
 
26 SUKELLUSVARUSTEET JA MUOVIALTAAT 
 

Veden alla hengittämiseen tarkoitettuja laitteita taikka muovialtaita tai 
vastaavia ei saa käyttää köliveneiden ympärillä ensimmäisen purjehduksen 
valmiusviestin ja kilpailun päättymisen aikana. 
 

 
27 RADIOYHTEYDET 
 

Hätätilannetta lukuun ottamatta vene ei saa kilpaillessaan lähettää 
radiosanomia eikä vastaanottaa sellaisia radiosanomia, jotka eivät ole 
kaikkien veneiden saatavissa. Tämä rajoitus koskee myös matkapuhelimia.  
 

 
28  PALKINNOT 
 
 Palkinnot jaetaan seuraavasti: 

Palkinnot jaetaan SPV:n palkintokaavan mukaan. Palkintojen jakotilaisuus 
pidetään noin tunti viimeisen veneen maaliintulosta KK:n grillikatoksessa 
Långössä. 

 
 
29 VASTUUVAPAUTUS 

 
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 4, 
päätös kilpailla. Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään 
korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai henkilövahingosta tai 
kuolematapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, sen 
aikana tai sen jälkeen. 
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30 VAKUUTUS 
 

Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus, 
jonka vakuutusmäärä on vähintään 250.000 euroa vahinkotapahtumaa kohti 
tai sitä vastaava summa. 


