
Purjehdusohjeet

Kotka KPS, Race Board, Formula Foil SM 31.07.-01.08.2021

1. Säännöt:
1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen Kilpailusäännöissä 2021- 2024 määriteltyjä sääntöjä, 
1.2 liitettä B ja kunkin luokan luokkasääntöjä kansallisin poikkeuksin

 
2. Tiedotukset kilpailijoille

2.1 Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee kilpailutoimiston, KPS kilpailutoimisto, 
vieressä.

3. Muutokset purjehdusohjeisiin
3.1 Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin pannaan ilmoitustaululle yksi (1) tunti ennen sen päivän purjehdusta, 

johon ne vaikuttavat.
3.2 Muutokset aikatauluun pannaan ilmoitustaululle ennen klo 20:00 voimaantuloa edeltävänä päivänä

4. Maissa annettavat viestit
4.1 Maissa annettavat viestit laitetaan näkyville lippupylvääseen, joka on kilpailutoimiston vieressä

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

4.3 Kun lippu Y on nostettu maissa se tarkoittaa: kelluntaliivi on pidettävä päällä seuraavasta purjehduksesta 
alkaen.

5. Kilpailun aikataulu
31.07.20121 klo 9:00 – 10:00 ilmoittautuminen

klo 10:00 kipparikokous
klo 11:00 ensimmäisen mahdollisen purjehduksen varoitusviesti

01.08.20121 klo 10:00 kipparikokous
klo 11:00 ensimmäisen mahdollisen purjehduksen varoitusviesti
klo 16:00 viimeisen mahdollisen purjehduksen varoitusviesti
klo 17:30 Palkintojenjako

Kilpailussa purjehditaan enintään 4 purjehdusta yhden päivän aikana, enintään 8 koko kilpailun aikana.

6. Luokkien liput
Luokkien liput ovat:
Luokka lippu
Raceboard valkoinen lippu, jossa musta luokan logo R
Formula Foil Q-lippu (keltainen)

7. Kilpailualue: 
KPS venesataman edustalta etelä - lounaaseen aukeava vesialue

8. Rata
Rata ilmoitetaan (piirros) ilmoitustaululla, viimeistään ½ tuntia ennen lähtöviestien alkua.

9. Merkit
Merkit: poijut, lautakunta-alus, matkapurjehduksessa myös väylämerkit voivat olla kääntömerkkinä.

10. Lähtö
Purjehdukset lähetetään seuraavasti:

Viesti Lippu ja ääni Minuuttia ennen lähtöä

Huomioviesti Oranssi lippu nousee, äänimerkki 10

Varoitus Luokkalippu nousee, äänimerkki 5

Valmius P, I,  tai musta nousee, äänimerkki 4

Yksi minuutti Valmiuslippu laskee, pitkä äänimerkki 1

Lähtö Luokkalippu laskee, äänimerkki 0
10.1Lähtölinja on oikean pään lautakunta-alukseen kiinnitetyn, oranssella lipulla varustetun salon ja vasemman pään

poijun välissä.
10.2 Jos Lauta lähtee myöhemmin kuin 4 min. lähtöviestinsä jälkeen, se kirjataan ilman tutkintaa ei lähteneeksi 

(DNS), muuttaa sääntöjä A4 ja A5.

11. Maali 
Maalilinja on lautakunta-alukseen kiinnitetyn, sinisellä lipulla varustetun salon ja poijun välissä (ratapiirros 
ilmoitustaululla)

12. Enimmäisajat



12.1Laudat / purjehtijat, jotka eivät tule maaliin 20 min. kuluessa ensimmäisen radan purjehtineen laudan /   
purjehtijan maaliin tulosta, kirjataan ilman tutkintaa ei maaliin tulleiksi (DNF), muuttaa sääntöjä 35, A4 ja A5.

12.2Purjehdukset ”back to back”, maalilinjan sulkemisen jälkeen vähintään 10 minuutin tauko ennen uusien 
lähtöviestien alkamista.

13.  Protestit 
13.1 Protestilomakkeita saa kilpailutoimistosta. Protestit pitää toimittaa sinne protestien määräaikaan mennessä.
13.2 Protestit on jätettävä kirjallisena.
13.3 Kunkin luokan protestien määräaika on ½ h kuluessa siitä kun päivän viimeisen purjehduksen viimeinen vene 

on tullut maaliin.
13.4 Kilpailijan on ilmoitettava protestista asianomaiselle ensi tilassa ja kilpailulautakunnalle heti tultuaan maaliin ko. 

purjehduksessa. 
13.5 Protestin käsittelyaika, asianomaisten nimet ja muu siihen liittyvä ilmoitetaan ilmoitustaululla.
13.6 Protesteja tuuliolosuhteista ei käsitellä

14. Pistelasku
14.1 Purjehdusten lukumäärä, discardit 

1-3 purjehdittua lähtöä, 0 discardia
4-6 purjehdittua lähtöä, 1 discard
7-10 purjehdittua lähtöä, 2 discardia

15. Turvallisuusmääräykset
 Märkä- tai kuivapuku on pakollinen kilpailussa. Kelluntaliivit voidaan määrätä pakollisiksi, josta ilmoitetaan erikseen 
nostamalla Y-lippu. Kelluntaliivit ovat pakolliset junioreille. Muille suositellaan niiden käyttöä

15.1 Ulos ja sisään krjautuminen on voimassa koko kilpailun ajan.
15.2 Kirjautumislista on ilmoitustaululla.
15.3 Jos kilpailija keskeyttää purjehduksen / kilpailun on siitä ilmoitettava kilpailulautakunnalle niin pian kuin 

mahdollista.

16. Toimitsijaveneet
Toimitsijaveneet  näyttävät vihreää lippua.

17. Vastuuvapaus
Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan, sääntö 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.

Hyvää kilpailuonnea ja rehtiä purjehdusta
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