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VUOSIPÄIVÄPURJEHDUS 23.7.2017 Raahessa
Purjehdusohje

1 KILPAILUSSA NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT
1.1
Purjehduksen kilpailusäännöt 2013 - 2016 ja purjehdusohje.
2 TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE
Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee
Fanttimarinan seinällä.
3 MUUTOKSET PURJEHDUSOHJEISIIN
Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin pannaan ilmoitustaululle ennen klo
08.00 voimaantulopäivänään, lukuun ottamatta kilpailun aikataulun
muutoksia, jotka pannaan ilmoitustaululle ennen klo 20.00 voimaantuloaan
edeltävänä päivänä.
4 MAISSA ANNETTAVAT VIESTIT
4.1
Maissa annettavat viestit nostetaan kilpailukeskuksen lippumastoon.
4.2
Kun lippu AP nostetaan maissa, kilpailuviestissä AP olevat sanat "1
minuutin" korvataan sanoilla "aikaisintaan 90 minuutin".
5 KILPAILUN AIKATAULU
5.1
Kilpailupäivä sunnuntai 23.7.2017. Luokka LYS.
5.2
Purjehdusten lukumäärä 1.
Kipparikokous klo 12.00 Fanttimarinassa,
5.3
Yhteislähdön varoitusviestin aikataulun mukainen aika on klo 12.55.
6. LUOKKIEN LIPUT
Luokan lippu on E.
7 KILPAILUALUE
Kilpailualue A: Avomerikilpailu merikortti n:o 55 /2007.
8 RADAT
8.1

Kilpailualue A, HUOM! kiertosuunta ja mahdolliset muutokset ilmoitetaan
Kipparikokouksessa

Avomerikilpailu, n. 15 mpk, lähtölinja Roskassa Iso-Kraaselin ja Kellon
välissä oranssin poijun ja kilpailulautakunnan veneen välissä. Reitti on
laadittu merikortti n:o 55 v 2007 painoksen mukaan.
Kiertosuunta vastapäivään: Purjehditaan pohjoiseen Taskun väylää Päärtiin ja
kierretään Päärtin vasen punainen lateraalimerkki (kääntomerkki K5)
vastapäivään. Purjehditaan Taskun väylää takaisin Roskaan ja maalialueen
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K0 kautta lähtölinjan ylittäen edelleen Kasuunin majakalle (kääntomerkki K7),
kierretään Kasuuni lännen puolelta vastapäivään. Purjehditaan laivaväylää
kohti Raahen satamaa, kierretään vasen väylän reunamerkki (kääntömerkki
K8) Poikkiväylälle käännyttäessä ja purjehditaan Poikkiväylää Iso-Kraaselin
ja Ulkopauhan välistä Maalialueelle K0. Katso reitti liitteenä olevassa
kartassa.
Maali: Köliveneradan maali.
Kiertosuunta myötäpäivään: Purjehditaan Poikkiväylää Iso-Kraaselin ja
Ulkopauhan välistä Laivaväylälle. Kierretään myötäpäivään Laivaväylän
vasen väylän reunamerkki (kääntömerkki K8) Laivaväylälle käännyttäessä.
Purjehditaan Laivaväylää Kasuunin majakalle (kääntömerkki K7), kierretään
Kasuuni lännen puolelta myötäpäivään. Purjehditaan Ulkopauhan ja IsoKraaselin välistä Roskan maalialueen K0 kautta lähtölinjan ylittäen
pohjoiseen Päärtiin väylän vasemmalle punaiselle lateraalimerkille
(kääntömerkki K5) ja kierretään se myötäpäivään. Purjehditaan Taskun
väylää takaisin Roskaan, jossa Maali K0. Ks kartta liitteenä.
Maali: Köliveneradan maali
9 MERKIT
9.1
9.4
10 LÄHTÖ
11.1

Merkit K5 ja K8 ovat väylien reunamerkkejä.
Merkki K7 on Kasuunin majakka.
Lähtö- ja maalimerkit ovat kilpailulautakunnan viestitysalus oikeassa päässä
ja oranssi poiju vasemmassa päässä
Purjehdus lähetetään käyttämällä sääntöä 26 siten, että varoitusviesti
annetaan 5 minuuttia ennen lähtöviestiä.

13 MAALI
Maalilinja on kilpailulautakunnan viestitysaluksessa olevan lippumaston ja
vasemman pään maalimerkin välissä. Maaliin tullaan avomeriradan
suunnasta riippumatta tuulen suunnasta.
14 RANGAISTUSJÄRJESTE LMÄ
14.3
14.4

Liite P on voimassa ohjeen 14.4 muuttamana
Sääntö P2.3 ei päde, ja sääntöä P2.2 muutetaan siten, että se pätee kaikkiin
rangaistuksiin ensimmäisen jälkeen.

15 ENIMMÄIS- JA TAVOITEAJAT
15.1 Veneet, jotka eivät tule maaliin 120 minuutin 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
16.2

Protestilomakkeita saa kilpailutoimistosta. Protestit pitää toimittaa
kilpailutoimistoon protestien määräaikaan mennessä.
Protestien määräaika on 90 minuuttia siitä, kun viimeinen vene on tullut
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maaliin päivän viimeisessä purjehduksessa.
Ilmoitustaululle pannaan 30 minuutin kuluessa protestien määräajasta
ilmoitukset, joissa kilpailijoille tiedotetaan tutkinnoista, joissa he ovat
asianosaisia tai nimettyjä todistajia. Tutkinnat pidetään tuomariston
huoneessa, joka sijaitsee kilpailutoimiston vieressä.
Ilmoitus kilpailulautakunnan tai protestilautakunnan protestista pannaan
ilmoitustaululle säännön 61.1(b) mukaiseksi ilmoitukseksi veneelle.
Tutkinnan uusimispyyntö toimitettava viimeistään 30 minuuttia sen jälkeen,
kun uusimista pyytävä asianosainen on saanut tiedon päätöksestä sinä
päivänä. Tämä muuttaa sääntöä 66.

17 PISTELASKU
17.1

Veneiden sijat määräytyvät seuraavasti:
LYS-tasoitusjärjestelmän mukainen aika (”aikaa ajalle”) määrää sijan. LYStasoituksen poikkeukset on ilmoitettava kilpailulautakunnalle
kipparikokouksen alussa.

18 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET
Kun vene luopuu kilpailusta, sen täytyy ilmoittaa siitä kilpailulautakunnalle
niin pian kuin mahdollista.
19 MIEHISTÖN VAIHTAMINEN
Kilpailijoiden vaihtamista ei sallita ilman protestilautakunnan etukäteen
antamaa kirjallista lupaa.
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.
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
kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, sen
aikana tai sen jälkeen.
30 VAKUUTUS
Veneen ja sen miehistön tulee olla vakuutettu kolmatta osapuolta koskevien
vahinkojen varalta.
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