KILPAILUKUTSU
JA
PURJEHDUSOHJEET
KESKIVIIKKOKISAT, KEVYTVENEET JA
PURJELAUDAT
8.5 / 15.5 / 22.5 / 29.5 / 12.6. / 19.6. / 7.8. / 14.8. / 21.8. / 28.8. / 4.9 / 11.9
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Säännöt
Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä 2017-2020 määriteltyjä
sääntöjä. Kilpailu on luonteeltaan harjoituskilpailu.
Pelastusliivien käyttö on pakollista.
PKS sääntö 26 muutetaan siten, että varoitusviesti annetaan 3 minuuttia ja
valmiusviesti 2 minuuttia ennen lähtöviestiä.
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Ilmoittautuminen
Kilpailu on avoin optimistijollille, zoomeille, lasereille, open biceille ja kaikille
purjelautaluokille, kaikista seuroista.
Kilapiluun voi osallistua saapumalla rata-alueelle. Tuloksen saavat kuitenkin
ainoastaan ne veneet, jotka ovat ilmoittautuneet M2S järjestelmän kautta.
Ilmoittautuminen
kilpailuun
tapahtuu
seuran
verkkosivujen
kautta:
www.helsinkisailing.com/viikkokilpailut. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään
kello 17.30 kilpailupäivänä.
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Kilpailuohjelma ja viestiliput
18:15

20:00

Ensimmäinen lähtö, suunnitelma:
1. starttaavat purjelaudat
2. starrttaavat optimistijollat
3. starttaavat Open Bicit
4. starttaavat Zoomit
5. starttaavat laserit (4.7, radial ja standard)
Illallinen ravintola HSS Paviljongissa ja After Sail Länsivajan
terassilla

Luokkia voidaan lähettää eri järjestyksessä ja useampia yhtä aikaa. Ensimmäinen
varoitusviesti aikaisintaan klo 18:10. Kilpailuun kuuluu maksimissaan 3
purjehdusta/ilta.
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Tiedotukset kilpailijoille
Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin laitetaan seuran verkkosivuille ja
viralliselle ilmoitustaululle ennen klo 17:00 voimaantulopäivänään, lukuun ottamatta
kilpailun aikataulumuutosta, joka laitetaan ilmoitustaululle ennen klo 18:00
voimaantuloaan edeltävänä päivänä. Virallinen ilmoitustaulu sijaitsee länsivajan
seinällä kanslian vieressä.
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Maissa annettavat viestit
Maissa annettavat viestit nostetaan seuran päälipputankoon Liuskasaaressa. Mikäli
lykkäys viestitetään maista, ensimmäinen lähtö on aikaisintaan 30 minuuttia
viestilipun laskemisen jälkeen.
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Rata-alue
Luiskasaaresta etelään (C).

6

Rata
Oheisen ratapiirroksen mukaan, joko yksi tai kaksi kierrosta. Kierrosten määrä
päätetään lautakunta-aluksessa radan valmistuttua huomioiden radan pituus ja
vallitseva tuulen suunta.
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Mikäli muuta ei viestitä, purjehditaan yksi kierros radalla. Mikäli lähtöaluksella
viestitään valmiusviestin aikana viirillä 2, purjehditaan kaksi kierrosta radalla.
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Merkit
Merkit ovat keltaisia tai punaisia poijuja.
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Lähtölinja
Maalilinjan oikean pään merkki on kilpailulautakunnan aluksessa oleva
oranssivärisellä lipulla varustettu salko ja vasemman pään merkki on lippupoiju,
oranssi lippu.
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Radan muutos tai lyhentäminen lähdön jälkeen
Seuraavan rataosuuden muutos viestitetään lipulla C ilman mitään lisäviestejä. Tämä
muuttaa sääntöä 33.
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Maali ja maalilinja
Maalilinjan oikean pään merkki on kilpailulautakunnan aluksessa oleva
oranssivärisellä lipulla varustettu salko ja vasemman pään merkki on lippupoiju,
oranssi lippu.
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Enimmäisaika
Purjehduksen enimmäisaika on 45 min. Vene, joka tule maaliin yli 10 minuuttia
luokan ensimmäisen veneen jälkeen katsotaan keskeyttäneeksi (DNF).
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Rangaistukset
Kaikkien kilpailevien luokkien osalta PKS sääntöä 44.1 muutetaan siten, että veneen
tulee tehdä yhden käännöksen rangaistus (yksi vastakäännös ja yksi jiippi).
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Protestit
Kilpailut purjehditaan Purjehduksen kilpailusääntöjen mukaisesti rehdisti ja sääntöjä
noudattaen.
Veneen on ilmoitettava aikeestaan protestoida lautakunta-alukselle välittömästi
maaliin tultuaan. Protestiaika umpeutuu 30 minuuttia viimeisen veneen
maalintulosta. Kilpailulautakunta voi tarvittaessa käsitellä protestit, jos erillistä
protestilautakuntaa ei ole mahdollista saada paikalle. Tämä muuttaa osan 5 sääntöjä.

14

Tulokset ja palkintojenjako
Veneen kokonaispistemäärä on sen luokan purjehdituista purjehduksista saamien
pistemäärien summa.
Palkintojenjako pidetään lokakuun 12.10 Klubikisan palkintojenjaon yhteydessä tai
muuna erikseen ilmoitettuna aikana.
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Lisätietoja
sailingschool@helsinkisailing.com.
www.helsinkisailing.com/viikkokilpailut.
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