GULF OF FINLAND RACE 2018
25. - 26.8.2018
ESPOON MERENKÄVIJÄT & MERENKÄVIJÄT

PURJEHDUSOHJEET
ORC , First 31.7

1

SÄÄNNÖT

1.1

Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä 2017-2020 määriteltyjä sääntöjä,
kilpailukutsua ja Purjehdusohjeita.

1.2

Muut noudatettavat säännöt ja määräykset (nimikkeet eng.kielisiä): - ORC Rating Rules; International Measurement System (IMS); First 31.7 class Rules with Finnish Class Association amendments - World Sailing Offshore Special Regulations, category 4 with the following exceptions: p.4.26 – recommended; p.5.01.1 a) - does not apply, 100N buoyancy is
mandatory instead of 150N buoyancy; p.5.01.1 c) - recommended.

1.3

Kielten ristiriitatapauksessa englanninkielinenkielinen teksti on ratkaiseva.

2

TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE

2.1

Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle www.merenkavijat.fi . Järjestäjät pyrkivät julkaisemaan samat tiedotteet myös perinteisellä ilmoitustaululla, joka sijaitsee Särkällä, venevajan eteläpäädyssä olevassa tilassa, tai sen läheisyydessä.

3

MUUTOKSET PURJEHDUSOHJEISIIN

3.1

Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin pannaan ilmoitustaululle vähintään 2 tuntia ennen sen kilpailun varoitusviestiä, josta alkaen muutos on voimassa.

3.2

Kaikki muutokset, jotka koskevat purjehdusten aikataulua, julkaistaan ilmoitustaululle ennen klo 20.00 voimaantuloaan edeltävänä päivänä.

4
4.1

MAISSA ANNETTAVAT VIESTIT
Maissa annettavat viestit nostetaan vallin päällä Särkän saaren eteläpäädyssä olevaan lipputankoon.
Kun lippu AP on nostettu maissa, tarkoitetaan että kaikki purhehdukset, joita ei ole lähetetty lykätään – älä poistu satamasta hakematta lisätietoa.

4.2
4.3

Kun lippu AP on nostettu maissa, kilpailuviestissä AP olevat sanat ”1 minuutin” korvataan
sanoilla ”aikaisintaan 60 minuutin”.

5
5.1

KILPAILUN AIKATAULU
Kilpailun aikataulu on seuraava:
pvm.
aika
pe 24.8.
16:00 – 21:00
kilpailevien veneiden kiinnittyminen Särkälle
la 25.8.
11:00
Kipparikokous Särkällä
12:00
Päivän ensimmäinen varoitusviesti ORC-luokalle, First
31.7-luokan varoitusviesti sama, kuin ORC-luokan lähtöviesti. Seuraavat purjehdukset välittömästi edellisten lähtöjen päätyttyä.
su 26.8.
11:00
Päivän ensimmäinen varoitusviesti ORC-luokalle, First
31.7-luokan varoitusviesti sama, kuin ORC-luokan lähtöviesti. Seuraavat purjehdukset välittömästi edellisten lähtöjen päätyttyä.

5.2
5.3

Lauantaina sekä sunnuntaina purheditaan enintään viisi lähtöä päivässä.
Minkään luokan varoitusviestiä ei anneta su 26.8. klo 15.00 jälkeen.

6

LUOKAN LIPUT
ORC
First317

D
F

7

KILPAILUALUE ja RATA

7.1

Kilpailualue sijaitsee kilpapurjehdusalue C :llä, ja vara-alueena on alue D.
Alueiden sijainnit voi tarkistaa mm. tästä
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=168OAAsR0QVG1ACs2igst5wp7s2k&hl=en_US

Rata-alueet C ja D

Kilpailulautakunta voi kuitenkin purjehduspäivän aamuna klo 9:00 mennessä ilmoittaa
ilmoitustaululla vara-alueen käytöstä.

7.2

Tarkka kuvaus radasta on seuraava (kuva suuntaa-antava, lähtö- ja maalilinja eroteltu kuvan selkeyden vuoksi) – tekstimuotoinen kuvaus on ratkaiseva.

Rata: Lähtö(sininen viiva)-1-2-3-1-2-3-Maali(oranssi viiva) . Poijut 1,2,3 ja 4 ovat oransseja poijuja ja merkki 5 kelluva oranssi lippu. Kaikki merkit radalla, lähtöaluksen paapuurin
puolella, jätetään vasemmalle (huom! Lähdön jälkeen merkki 4 ei ole radalla merkki).
Lähtö- ja maalilinja on määritelty luvuissa 8 ja 9.
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

LÄHTÖLINJA
Purjehdukset lähetetään käyttämällä PKS sääntöä 26.
Lähtölinjan muodostavat, lautakunta-aluksessa oleva oranssi lippu, sekä lautakuntaaluksen paapuurin puolella, vedessä kelluva oranssi poiju.
Purjehdusten lähtöjärjestys luokittain on seuraava: ORC , First 31.7
Lähtölinja on auki 4 minuuttia kunkin luokan lähtöviestin jälkeen.
Veneiden, joiden luokan varoitusviestiä ei ole annettu tulee välttää lähtöalueella liikkumista.

9
9.1

MAALILINJA
Maalilinjan muodostavat, lautakunta-aluksessa oleva oranssi lippu, sekä lautakuntaaluksen paapuurin puolella, vedessä kelluva oranssi lippu.

10
10.1

RANGAISTUSJÄRJESTELMÄ
Kaikkien kilpailevien luokkien osalta PKS sääntöjä 44.1 ja 44.2 muutetaan siten, että veneen tulee tehdä yhden käännöksen rangaistus (yksi vastakäännös ja yksi jiippi).
Muissa tapauksissa sovelletaan pisterangaistusta tai korjattuun aikaa lisätään 1-10%.

10.2

11

AIKARAJA
Veneet, jotka eivät tule maaliin 20 minuutin kuluessa luokkansa ensimmäisen, radan purjehtineen veneen maaliin tulosta, kirjataan ei maaliin tulleiksi (DNF).

12
12.1

PROTESTIT JA HYVITYSPYYNNÖT
PKS säännön 61 osalta seuraava lisäys/muutos: protestoivan veneen tulee ilmoittaa kilpailulautakunnalle aikeestaan protestoida heti kyseisessä purjehduksessa maaliin tultuaan tai
luovuttuaan kilpailusta. Tämä muuttaa kohtaa 61.1(a)
Kunkin luokan protestien määräaika on 60 minuuttia siitä, kun viimeinen vene on tullut
maaliin päivän viimeisessä purjehduksessa Protestilomakkeita saa kilpailutoimistosta. Protestit pitää toimittaa kilpailutoimistoon protestien määräaikaan mennessä.
Edellisessä kohdassa mainittu aikaraja koskee myös mahdollisia hyvityspyyntöjä. Tämä
muuttaa kohtaa 62.2

12.2

12.3

13
13.1
13.2

PISTELASKU
ORC-luokissa, käytetään ”Triple NumberTime”-laskentajärjestelmää.
First 31.7 –luokissa käytetään PKS liitteen A mukaista sijalukujärjestelmää (low point
scoring).

14
14.1

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET
Kilpailijoiden on kiinnitettävä huomiota PKS:n sääntöihin 1 ja 4. Kilpailijoiden on tiedostettava omat kykynsä ja veneensä kunnon sekä ominaisuudet, jotta voivat olla varmoja, että
pystyvät lähtemään ja kilpailemaan ilman vahingonvaaraa kaikissa olosuhteissa (tuulen
voimakkuus ja muuta sääolosuhteet).

14.2

Kun vene luopuu kilpailusta, sen täytyy välittömästi ilmoittaa siitä kilpailulautakunnalle
(kilpailupäällikön puhelinnumero tämän ohjeen lopussa).

15
15.1

MIEHISTÖN TAI VARUSTEIDEN VAIHTAMINEN
Kilpailijoiden vaihtamista ei sallita ilman kilpailulautakunnan etukäteen antamaa kirjallista
lupaa.

16
16.1

VARUSTEIDEN JA MITTOJEN TARKISTUKSET
Milloin tahansa voidaan tarkistaa, onko vene tai jokin sen varuste luokkasääntöjen ja purjehdusohjeiden mukainen.

17
17.1

PALKINNOT
Palkinnot jaetaan sunnuntaina heti tuloslaskennan valmistuttua. Palkintoja jaetaan jokaisen
luokan kolmelle parhaalle. First 31.7 Luokkamestaruuspalkinto annetaan luokan First 31.7
voittajalle.

18
18.1

VASTUUVAPAUTUS
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso PKS sääntöä 4, Päätös
kilpailla. Järjestäjä ei ole vastuussa mistään henkilö- tai materiaalivahingoista, eikä kuolemantapauksista kilpailujen aikana tai sen jälkeen.

19
19.1

VAKUUTUS
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka
vakuutusmäärä on vähintään 200 000 euroa kilpailua kohti tai sitä vastaava summa.Vakuutustodistuksen kopio on luovutettava järjestäjille ilmoittautumisen yhteydessä.

20
20.1

RADIOYHTEYDET MERELLÄ
Kilpailulautakunta voi antaa kilpailijoille kilpailuun liittyviä tietoja VHF kanavalla 77.
Ilmoitusten ja viestien vastaanottaminen tai niiden vastaanottamatta jättäminen mainittua
kanavaa käyttäen, ei ole hyvitysperuste. Tämä muuttaa sääntöä PKS 60.1(b)

21

YHTEYSTIETOJA
Kilpailupäällikkö: Petri Sane +358 40 721 7933

petri.sane@iki.fi

Tuloslaskenta: Ari Peltomäki

Tapahtumat:
Kilpailijat huom: kilpailumaksuun sisältyvä lohikeitto lisukkeineen tarjoillaan ulkona, ”jollapihalla” lauantain kilpailun jälkeen.
Muissakin käytännön kysymyksissä, yhteyshenkilö Särkällä on:
Otto Aalto
+358 400 704 927
otto.aalto@gmail.com

