
 

               KOMMODORI RACE            
20.-21.5 2023 

LAHDEN PURJEHDUSSEURA RY 
LAHTI 

 
LUOKKA 
H-VENE 

 
KILPAILUKUTSU                    
 
1. LUOKAT JA SÄÄNNÖT 
 
Kilpailu on avoin kaikille luokkasäännön vaatimukset täyttäville H-veneille. H-veneiden on 
täytettävä lisäksi H-rankingkilpailujen sääntöjen vaatimukset. 
 
Kilpailussa noudatetaan PURJEHDUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖISSÄ määriteltyjä sääntöjä. PKS:n liite S 
on voimassa. SPV.n kansalliset määräykset RR 67, RRS 88, ja World regulation 20 ovat voimassa. 
H-vene luokkaliiton H-Ranking -kilpailuiden säännöt ovat voimassa. 
 
Kilpailulautakunta voi sallia PKS liitteen G vastaisten purjetunnuksien käytön. Tämä muuttaa 
sääntöä 77. 
 
2. ILMOITTAUTUMINEN 
 
Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 14.5.2023 kello 23.59 osoitteessa Manage2sail 
Kommodori race ilmoittautuminen. Kunkin ilmoittautumisen tulee sisältää seuraavat tiedot: 
Kipparin ja miehistön jäsenten nimet ja seurat – Purjenumero – Veneen nimi sekä muut 
ilmoittautumislomakkeella vaadittavat tiedot. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista Pe. 20.5 asti. 
Jälki-ilmoittautuminen on 1,5 kertainen maksu. 
 
3. ILMOITTAUTUMISMAKSU 
 
Ilmoittautumismaksut seuraavasti: 
- H-vene 170€  
                      (sis. mm. veneiden lasku-nosto) 
 
 
Maksut suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä Lahden Purjehdusseuran  
tilille FI852280 3800 0418 90  



 
 
4. AIKATAULU 
 
Kilpailupäivien lukumäärä on kaksi ja suunniteltu purjehdusten lukumäärä on kuusi - kahdeksan. 
 
Lauantai 21.5.  
08.00 – 10.00 veneiden lasku Teivaan satamassa (Jalkarannantie 15, Lahti) 
09.30 Kilpailutoimisto avataan, Myllysaari 
11:00 Kipparikokous LPS:n kotisatamassa, Myllysaari. 
11:55 Ensimmäinen varoitusviesti, enintään viisi purjehdusta   
 
Sunnuntai 22.5.  
10:55 Ensimmäinen varoitusviesti, enintään neljä purjehdusta  
16:00 Palkintojen jako, heti protestikäsittelyjen jälkeen   
 
Kilpailun viimeisenä päivänä ei anneta mitään varoitusviestiä klo 15:00 jälkeen.  
Veneiden nostot Teivaan satamassa heti päivän purjehdusten jälkeen. 
 
5. MITTAUKSET 
 
Milloin tahansa voidaan tarkastaa, onko vene tai sen varuste luokkasääntöjen ja 
purjehdusohjeiden mukainen. 
 
6. PURJEHDUSOHJEET 
 
Purjehdusohjeet muodostuvat PKS Liitteen S, Vakiopurjehdusohjeet , ohjeista ja 
lisäpurjehdusohjeista, jotka on julkaistu manage2sail-palvelussa sijaitsevalla virallisella 
ilmoitustaululla. Purjehdusohjeet ovat saatavana 15.5.2022. 
 
7. KILPAILUPAIKKA 
 
Rata-alueet sijaitsevat Vesijärvellä, Enon-selällä joko on aivan Myllysaaren edustalla. rata-alueella 
Enonsaari, Myllysaaren ja Matkustajasataman välisellä alueella. Kilpailusatama on Lahden 
Purjehdusseuran kotisatama, Myllysaari, Myllysaarenkatu 12 Lahti. (Huom! autot ehdottomasti 
jätettävä mantereen puoleiselle parkkipaikalle, saareen ajo autolla kielletty). Kilpailualue on noin 
0,3 MPK etäisyydellä kilpailusatamasta. 
 
8. RADAT 
 
Radat ovat vastatuuli-myötätuuli tyyppisiä. 
 
9. PISTELASKU 
 
Kunkin veneen kokonaispistemäärä on, säännön 90,3b rajoituksin sen kaikista kilpapurjehduksista 
saamien, pistemäärien summa, josta jätetään pois sen huonoin pistemäärä. ( huonoin voidaan 
jättää pois kun yli 5 lähtöä on saatu ajettua). 
 
10. PALKINNOT 
 
Kilpailun kolme parasta venettä palkitaan. 



11. VASTUUVAPAUTUS

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä PKS 3, 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. 

12. VAKUUTUS

Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva riittävä vastuuvakuutus. 

13. OIKEUS KÄYTTÄÄ NIMEÄ SEKÄ ÄÄNI - JA KUVATALLENTEITA

Osallistumalla tähän tapahtumaan kilpailijat myöntävät automaattisesti järjestäjälle ja tapahtuman 
tukijoille oikeuden myös tulevaisuudessa ilman korvausta tehdä, käyttää ja esittää, oman 
päätöksensä mukaisesti, audio ja kuvatallenteita ja niistä tehtyjä jäljenteitä, jotka on otettu joko 
kilpailusatamassa tai vesillä, kilpailualueelle saapumisen ja kotiin lähdön välisenä aikana.   

14. LISÄTIETOJA

Lahden Purjehdusseura, lps@lahdenpurjehdusseura.fi tai www.lahdenpurjehdusseura.fi 


