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PURJEHDUSOHJEET

1 SÄÄNNÖT

1.1 Kilpailussa  noudatetaan  Purjehduksen  kilpailusäännöissä  (PKS)  määriteltyjä  sääntöjä,  mukaan  lukien  liite  D ja 
Optimistijollien  joukkuepurjehduksen  Suomen  mestaruuskilpailujen  säännöissä  määriteltyjä  sääntöjä  sekä 
Optimistijollaluokan luokkasääntöjä. 

1.2 Mitkään kansallisen järjestön määräykset eivät ole voimassa.

1.3 Kilpailussa  käytetään erotuomareita  säännön D2.2 mukaisesti,  joten jokaisen  kilpailevan  veneen varusteisiin  kuuluu 
keltainen lippu. 

1.4 Kaikki protestit pyritään käsittelemään vesillä ja niiden ei tarvitse olla kirjallisia D2.4(b). Tämä pätee erityisesti, kun on 
ratkaistava joukkueen sijoitus jatkopurjehduksissa. Protestoivan veneen on ilmoitettava protestista välittömästi maaliin 
tulonsa jälkeen kilpailulautakunnan alukselle.

1.5 Protestilautakunnan päätökset ovat säännön 70.4 nojalla lopullisia.

2 TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE

Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee kilpailutoimiston seinässä.

3 MUUTOKSET PURJEHDUSOHJEISIIN

Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin pannaan ilmoitustaululle tai vesillä oltaessa tiedotetaan suullisesti joukkueille.

4 MAISSA ANNETTAVAT VIESTIT

4.1 Maissa annettavat viestit nostetaan kilpailutoimiston edessä olevaan lipputankoon.

4.2 Kun  lippu  AP nostetaan  maissa,  kilpailuviestissä  AP olevat  sanat  ”1  minuutin”  korvataan  sanoilla  ”aikaisintaan  30 
minuutin”. 

5 KILPAILUN AIKATAULU

5.1 Kilpailuaikataulu:

Lauantai 27.9. 0800–0930 Saapumisilmoittautuminen
0930 Aloituskokous
1055 Ensimmäinen varoitusviesti, Alkuerät

Sunnuntai 28.9. 0955 Ensimmäinen varoitusviesti, A,B ja C 
finaali



1400 Pronssi ja kultafinaalit
1600 Palkintojen jako

5.2 Purjehdusten järjestys ilmoitetaan erillisillä liitteillä tai vesillä suullisesti.

5.3 Kilpailulautakunta voi halutessaan jättää lopputuloksen kannalta merkityksettömiä purjehduksia purjehtimatta.

6 LUOKKIEN LIPUT

Parittomien purjehdusten varoitusviesteinä käytetään viestilippua 1
Parilisten purjehdusten varoitusviesteinä käytetään viestilippua 2

7 KILPAILUALUEET

Kilpailualue  sijaitsee  Viittakarin  aukolla  tai  Turun  Pursiseuran  kotisataman  edustalla  Härkälänlahdella, 
tuuliolosuhteista riippuen. 

8 RADAT

Kuvan 1 piirroksessa esitetään käytettävä joukkupurjehdusrata, myös merkkien ohitusjärjestys ja mille puolelle 
kukin merkki on jätettävä.

Kuva 1. Kilpailussa käytettävä IODA Joukkuepurjehdusrata ja merkkien ohitusjärjestys

9 MERKIT

9.1 Radan merkit 1, 2 ja 3 ovat keltaisia tetraedrin tai lieriön muotoisia poijuja.

9.2 Lähtömerkit  ovat  kilpailulautakunnan  viestitysalus  oikeassa  päässä  ja  punaisella  lipulla  varustettu  salko 
vasemmassa päässä.

9.3 Maalimerkit  ovat  kilpailulautakunnan  viestitysalus  oikeassa  päässä  ja  punaisella  lipulla  varustettu  salko 
vasemmassa päässä.

11 LÄHTÖ

11.1 Lähtölinja  on  oikean  pään  lähtömerkkiin  kiinnitetyn,  punaisella  lipulla  varustetun  salon  ja  vasemman  pään 
lähtömerkin välissä.

11.2 Jos vene lähtee myöhemmin kuin 4 minuuttia lähtöviestinsä jälkeen, se kirjataan ei-lähteneeksi (DNS). Tämä 
muuttaa sääntöjä A4 ja A5.

12 SEURAAVAN RATAOSUUDEN MUUTTAMINEN

Kilpailulautakunta muuttaa seuraavaa rataosuutta siirtämällä alkuperäisen merkin tai maalilinjanuuteen paikkaan. 
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Lähtö – 1 – 2 – 3 – Maali
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13 MAALI

Maalilinja  on  oikean  pään  maalimerkkiin  kiinnitetyn,  punaisella  lipulla  varustetun  salon  ja  vasemman  pään 
maalimerkin välissä.

15 ENIMMÄIS- JA TAVOITEAJAT

15.1 Veneet, jotka eivät tule maaliin 10 minuutin kuluessa ensimmäisen, radan purjehtineen veneen maaliin tulosta, 
kirjataan ei- maaliin tulleiksi (DNF). Tämä muuttaa sääntöjä 35, A4 ja A5.

15.2 Tavoiteaika on 15 minuuttia.

16 PROTESTIT JA HYVITYSPYYNNÖT

16.1 Kaikki protestit pyritään käsittelemään vesillä ja niiden ei tarvitse olla kirjallisia D2.4(b). Tämä pätee erityisesti, 
kun  on  ratkaistava  joukkueen  sijoitus  jatkopurjehduksissa.  Protestoivan  veneen  on  ilmoitettava  protestista 
välittömästi maaliin tulonsa jälkeen kilpailulautakunnan alukselle.

16.2 Protestilomakkeita saa kilpailutoimistosta. Protestit pitää toimittaa sinne protestien määräaikaan mennessä.

16.3 Protestien  määräaika  on  30  minuuttia  siitä,  kun  viimeinen  vene  on  tullut  maaliin  päivän  viimeisessä 
purjehduksessa. 

16.4 Ilmoitustaululle pannaan 15 minuutin kuluessa protestien määräajasta ilmoitukset, joissa kilpailijoille tiedotetaan 
tutkinnoista, joissa he ovat asianosaisia tai nimettyjä todistajia.

16.5 Ilmoitus  kilpailulautakunnan  tai  tuomariston  protestista  pannaan  ilmoitustaululle  säännön  61.1(b)  mukaiseksi 
ilmoitukseksi veneelle.

16.6 Ohjeiden 18, 19, 20, 21, 23, 24 ja 30 rikkomukset eivät ole peruste veneen protestille. Tämä muuttaa sääntöä 
60.1(a).  Näistä  rikkomuksista  annettavat  rangaistukset  voivat  olla  purjehduksen  hylkäämistä  lievempiä,  jos 
tuomaristo niin päättää.

15 PISTELASKU

PKS liitteen D3 ja D4 mukaisesti.

18 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

18.1 Henkilökohtaista kelluntavälinettä on pidettävä päällä aina vesillä oltaessa.

18.2 Kun vene luopuu kilpailusta, sen täytyy ilmoittaa siitä kilpailulautakunnalle niin pian kuin mahdollista.

19 VARUSTEIDEN VAIHTAMINEN

Vahingoittuneiden tai kadonneiden varusteiden vaihtoa ei sallita ilman kilpailulautakunnan lupaa. Vaihtopyynnöt 
pitää tehdä kilpailulautakunnalle ensimmäisen kohtuullisen tilaisuuden tullen.

20 VARUSTEIDEN JA MITTOJEN TARKASTUKSET  

Milloin  tahansa  voidaan  tarkastaa,  onko  vene  tai  jokin  sen  varuste  luokkasääntöjen  ja  purjehdusohjeiden 
mukainen.  Kilpailulautakunnan  varusteiden  tarkastaja  tai  mittaaja  voi  vesillä  määrätä,  että  veneen  on  heti 
mentävä tietylle tarkastusalueelle.  

21 KEULANUMEROT JA MAINONTA

Kilpailjoiden tulee kiinnittää veneisiin keulanumerot veneen oikeaan kylkeen 20 cm etäisyydelle veneen keulasta, 
ja pitää ne paikallaan kilpailun ajan.

22 TOIMITSIJA- JA TURVAVENEET

22.1 Toimitsijaveneet on merkitty vihrein lipuin.

3



22.2 Tuomariveneet on merkitty sinipunaisin lipuin.

23 HUOLTOVENEET

23.1 Joukkueenjohtajat, valmentajat tai muut huoltajat eivät saa olla alueilla, missä veneet kilpailevat.  

23.2 Jokainen  Turun  Pursiseuran  satamassa  laskettava  tai  satamaa  tukikohtanaan  käyttävä  huoltovene  tulee 
rekisteröidä kilpailutoimistossa ja vene on velvoitetaan toimimaan turvaveneenä kilpailun turvallisuuspäällikön 
ohjeiden mukaisesti.

24 JÄTEHUOLTO

Veneet eivät saa panna roskia veteen. Roskat voidaan panna huolto- ja kilpailulautakunnan veneisiin.  

28 PALKINNOT

Suomen Purjehtijaliiton SM palkinnot jaetaan kolmelle ensimmäiselle joukkueelle.

Turun Pursiseuran palkinnot jaetaan B-finaalin kolmelle ensimmäiselle joukkueelle. 

29 VASTUUVAPAUTUS

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 4, Päätös kilpailla. Kilpailun järjestäjä ei 
ota  vastuulleen  mitään  korvaus-velvollisuutta  mistään  aineellisesta  tai  henkilövahingosta  tai  kuoleman-
tapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, sen aikana tai sen jälkeen.

30 VAKUUTUS

Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus.
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