PURJEHDUSOHJEET
Purjehduksen koulumestaruus 2017
15.9.2017
Helsingfors Segelsällskap r.f. (HSS), Brändö Seglare r.f. (BS) ja Suomen purjehdus ja veneily r.y. (SPV)
1 SÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan Suomen Purjehdus ja veneilyn Haastajasarjan pelisääntöjä,
kilpailusääntöjä sekä kilpailuohjeita, sekä purjehduksen kilpailusäännöt 2017-2020
määriteltyjä sääntöjä ja kilpailevien luokkien luokkasääntöjä, siten että ensin mainittu
on pätevämpi.
2 TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE
Tiedotukset on nähtävissä kilpailun ilmoitustaululla
3 MUUTOKSET PURJEHDUSOHJEISIIN
Muutokset purjehdusohjeisiin tiedotetaan ilmoitustaululla viimeistään tuntia ennen lähtöä sekä
kipparikokouksessa ennen aamu- ja iltapäivän purjehdusosuutta.
4 MUUTOKSET AIKATAULUUN
Muutokset aikatauluun tiedotetaan kilpailijoille joukkuettain sekä ilmoitustaululla
5 AIKATAULU
8.00 lautalla HSS:lle
9.00 kipparikokous
10.00 karsintasarja käyntiin
12.00 Skifferin liuskalounas HSS:n Länsivajassa
(allergisiapyydetään tuomaan omat eväät mukaan)
13.00 finaalisarja käyntiin
16.00 arvioituspalkintojenjako aika
6 LUOKKALIPPU
Luokkalippu B
7 KILPAILUALUE
Kilpailualue HSS:n ja Kaivopuiston välinen vesialue - Merisatama

8

RATA JA MERKIT

Liitteen 1 mukainen makkararata, jossa ylämerkin jälkeen kierretään myös levittäjäpoiju. Rata
kierretään kaksi (2) kertaa. Pojut kierretään järjestyksessä lähtö-A-B-C-A-B- maali.
Kiertomerkit A ja B ovat oransseja poijuja. Lähtölinja on lähtöveneessä olevan sinisen lipun ja
punaisen lippupoijun välinen linja.
9 ENIMMÄISAJAT ja radan lyhentäminen
Mikäli ensimmäinen vene ei ole kiertänyt ensimmäistä merkkiä 15 min kuluessa, rataa voidaan
lyhentää yhteen kierrokseen. Jos vene ei ole tullut maaliin 5 minuuttia ensimmäisen veneen
maaliintulosta, kirjataan se DNF (Did Not Finish). Yhtään lähtöä ei lähetetä kello 15:00 jälkeen.
10 PROTESTIT
Veneen joka aikoo protestoida tulee ilmoittaa siitä ilmoittaa heti vastapuolelle huutamalla protesti ja
veneennumero. Hyvitykset ja muut kilpailuun suunnatut protestit tulee ilmoittaa heti
kilpailulautakunnalle ko. lähdön päätyttyä.
Protestit pyritään tuomitsemaan vesillä tuomarin toimesta. Kilpailulautakunnalle osoitetetut protestit
ja hyvitykset käsitellään venevaihtojen yhteydessä tai finaalilähdön jälkeen.
11 PISTELASKU
Joukkueet jaetaan 3. ryhmään. Veneet 1-7 arvotaan jokaiselle ryhmälle. Jokainen ryhmä purjehtii
alkusarjassa 3 lähtöä. Ryhmistä 4 parasta pääsevät jatkoon ja 3 sijoituspurjehduksiin. Jatkosarjassa
ryhmiä on 2 joita kahden karsintalähdön jälkeen finaaliin pääsevät molemmista ryhmistä 3 parasta.
Finaalissa ajetaan kaksi purjehdusta. Pisteet nollataan aina uuteen sarjaan lähtiessä. Pisteet lasketaan
käyttäen sijalukupistejärjestelmää.
12 RANGAISTUKSET
Veneen rikkoessa yhtä tai useampaa Purjehduksen kilpailusäännön osan 2 sääntöä,
rangaistuksena on säännöstä poiketen aina ’yhden käännöksen rangaistus’.
13 PALKINNOT
Kolme parasta joukkuetta sekä kiertopalkinnot
14 VASTUUVAPAUTUS
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan, huoltajien asia on päättää voiko juniori purjehtia
vai ei. Järjestäjällä ei ole korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai henkilövahingosta, joka
tapahtuu kilpailun aikana tai sitä ennen tai sen jälkeen.
SPV on vakuuttanut kilpailussa käytetyt veneet.

15 VAKUUTUS JA JÄSENYYS
Kilpailijoilla on oltava jonkin voimassa oleva vakuutus.
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