Karinkiertäjät ry

Lauantailenkki 06.06.2015 klo 12.00 , Itäsyndikaatin ranking kisa
Purjehdusohje
Säännöt
Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen Kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä sekä suomessa
voimassaolevaa LYS-sääntöä ja voimassa olevaa LYS-taulukkoa sekä purjehdusohjeita.
Veneissä tulee olla voimassa oleva katsastus vuodelle 2015. 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
Tiedotukset kilpailijoille
Mahdolliset Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee
Karinkiertäjien saaripaikan grillikatoksessa Långön saaressa ( 60 12.74´ - 25 30,33´ ).
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 tasoitus kisa.
Luokka 1 -2 (pienempi luokka)

LYS-luku - 1,14

Luokka 3 (suurempi luokka)

LYS-luku 1,15 ja yli

Lähdön varoitusviesti on klo 11.55

Reittiohje
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.

Lähtö
Lähtölinja on vasemman laidan merkkipoijun ja lähtöaluksen maston välinen linja.
Veneiden joiden varoitusviestiä ei ole annettu, täytyy välttää lähtöaluetta
Maali
Maalilinja on oikean laidan merkkipoijun ja maaliveneen maston välinen linja

Kilpailun enimmäiskesto
Yli seitsemän tuntia kilpailuun käyttäneet veneet katsotaan keskeyttäneiksi

Protestit
Protestista on ilmoitettava kilpailun johdolle heti maaliin tulon jälkeen tai viimeistään tunti
maaliintulon jälkeen ja se on tehtävä myös kirjallisena.

Pistelasku
Kilpailussa käytetään LYS tasoituskerrointa aikaa ajalle.
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

Turvallisuusmääräykset

Kun vene luopuu kilpailusta sen pitää ilmoittaa siitä kilpailulautakunnalle niin pian kuin
mahdollista (GSM puhelin 044 9867380)
Varusteiden ja mittojen tarkastukset
Milloin tahansa voidaan tarkastaa, onko vene tai jokin sen varuste purjehdusohjeiden mukainen.

Palkinnot
Palkinnot jaetaan SPL:n palkintokaavan mukaan.
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 Jori Saaristo: jori.saaristo@kolumbus.fi , 044 9867380

