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Lauantailenkki 07.06.2014 

 
Itäsyndikaatin ranking-kisa 

 
 
KILPAILUKUTSU 
 
 
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 MAINONTA 

 
2.1  Kilpailijan mainontaa ei rajoiteta. 

 
2.2  Ei käytössä. 

 
 

3 KILPAILUKELPOISUUS JA ILMOITTAUTUMINEN 
 

3.1  Kilpailu on avoin LYS-tasoituskilpailu:  
• Luokka 1-2 (pienempi luokka) veneet, joiden LYS-luku on 1,14 tai alle 
• Luokka 3 (suurempi luokka) veneet, joiden LYS-luku on 1,15 ja yli 

 
3.2  Kelpoisuuden täyttävät veneet voivat ilmoittautua Marjaniemen Purjehtijoiden 

nettisivun kautta http://www.marjaniemen-purjehtijat.fi täyttämällä 
ilmoittautumislomake viimeistään 4.6.2014 klo 15:00. 
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3.3  Jälki-ilmoittautumiset hyväksytään seuraavilla ehdoilla: 

• kipparikokouksen yhteydessä 
• osallistumismaksu on 30 € 

 
3.4  Veneiden määrää koskevia rajoituksia ei ole käytössä. 
 
 
4 LUOKITUS 

  
Luokka LYS-luku    

 1-2 1,14 tai alle   
3 1,15 tai yli  
 

 
5 MAKSUT 
 
5.1 Pakolliset maksut ovat seuraavat: 

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. 

 
5.1 Ei käytössä. 
 
 
6  VALINTASARJA JA LOPPUSARJA 
  

Ei käytössä 
 
 
7  AIKATAULU 
 
7.1 Saapumisilmoittautuminen: 

Kipparikokous pidetään Karinkiertäjien saaripaikassa Långössä (60.12,78 N – 
25.30,44 E) 07.6.2014 klo 10:00. Ajo-ohjeet löytyvät Karinkiertäjien 
kotisivuilta: http://www.karinkiertajat.fi/langon/ajoohje/ 

 
7.2 Ei käytössä 
 
7.3 Kilpailupäivä on 07.06.2014 
 
7.4 Purjehdusten luku: 
  

Luokka LYS-luku   Purjehduksia päivässä 
 1-2 1,14 tai alle   1 

3 1,15 tai yli   1 
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7.5 Ensimmäisen purjehduksen varoitusviestin aikataulun mukainen aika on 

07.06.2014 klo 11.55. Ensimmäisen lähdön varoitusviesti on pienemmälle 
luokalle ja isommalle luokalle pienemmän luokan lähdön yhteydessä. 

 
 
8 MITTAUKSET 
  

LYS-taulukosta puuttuvilla sekä standardista poikkeavilla veneillä tulee olla 
voimassa oleva LYS-todistus, joka todennetaan Avomeripurjehtijoiden 
nettisivuilla olevasta LYS-todistustiedostosta järjestäjien puolesta 7.6.2014. 
LYS-taulukkona käytetään Avomeripurjehtijoiden nettisivuilla olevaa LYS 
taulukkoa. 

 
 
9  PURJEHDUSOHJEET 
 

Purjehdusohjeet ovat saatavissa 15.5.2014 alkaen Marjaniemen 
Purjehtijoiden nettisivun kautta http://www.marjaniemen-purjehtijat.fi . 

 
 
10  KILPAILUPAIKKA 
  
10.1 Kilpailusatama on Karinkiertäjät r.y:n saaripaikka Långössä (60°12.78” - 25° 

30,44”). 
 
10.2 Kilpailualue on välillä Kalvö ja Pirttisaari. 
 
 
11  RADAT 
  
 Lähtö ja maali: 

Lähtö ja maalilinja sijaitsee Kalvön saaren eteläpuolella 9m väylän 
etelämerkin pohjoispuolella. 
 
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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12  RANGAISTUSJÄRJESTELMÄ 
 
12.1  Ei käytössä. 
 
 
13  PISTELASKU 
 
13.1 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 

 
13.2 Yksi purjehdus on suoritettava, jotta kilpailu olisi pätevä. 
 
13.3 Ei käytössä 
 
 
14 HUOLTOVENEET 
  

Ei käytössä. 
 
 
15  VENEIDEN SÄILYTYS 
  

Ei käytössä. 
 
 
16 MAIHINNOSTORAJOITUKSET 
 

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

 
17 SUKELLUSVARUSTEET JA MUOVIALTAAT 
 

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

 
18 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.  
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19  PALKINNOT 
 
 Palkinnot jaetaan seuraavasti: 

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

 
 
20 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. 

 
 
21 VAKUUTUS 
 

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

 
22 LISÄTIETOJA 
 
 Yhteystiedot lisätietoja varten: 
 Kilpailupäällikkö: Harri Jyränkö, harri.jyranko@gmail.com , gsm: 050 5972 477	  

 
  


