
KILPAILUKUTSU 

OPTIMISTIJOLLALUOKAN RANKINGKILPAILU 6 
JA KADETTIKILPAILU

LAHTI 
27. – 28.8 2022

Järjestäjänä: Lahden Purjehdusseura ry (LPS) yhteistyössä Suomen Optimistijollaliiton (SOL) kanssa 

Paikka: Lahden Purjehdusseura ry. Myllysaari, Myllysaarenkatu 12, 15900 Lahti 

Merkintä [HVR] kilpailukutsun säännössä tarkoittaa, että rangaistus kyseisen säännön 
rikkomisesta saattaa olla hylkäämistä lievempi, jos protestilautakunta niin päättää. 

1 SÄÄNNÖT 

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä (PKS) määriteltyjä sääntöjä. 

1.2 Optimistijollaluokan luokkasäännöt ovat voimassa. 

PKS G3 on voimassa kilpailulautakunnan erikseen kirjallisesti myöntämällä luvalla. 

PKS liite P on voimassa. 

PKS liite T on voimassa. 

1.3 PKS 61.1(a) lisätään: Veneen on heti maaliin tultuaan ilmoitettava kilpailulautakunnalle 
protestin kohde. 

PKS P2.2 ja P2.3 muutetaan seuraavasti: P2.3 ei päde, P2.2 on voimassa kaikkiin 
rangaistuksiin ensimmäisen jälkeen. 

1.4 Mitkään kansalliset määräykset eivät ole voimassa. 

2 PURJEHDUSOHJEET 

2.1 Purjehdusohjeet ovat saatavissa 26.8 klo 12.00 lähtien manage2sail.com sivustolta ja 
kilpailutoimistosta. 

2.2 Purjehdusohjeet muodostuvat PKS Liitteen S, Vakiopurjehdusohjeet, ohjeista ja 
lisäpurjehdusohjeista, jotka on julkaistu manage2sail.com sivulla sijaitsevalla 
virallisella ilmoitustaululla. 



4 KILPAILUKELPOISUUS JA ILMOITTAUTUMINEN 

4.1 Kilpailu on avoin kaikille optimisti luokan veneille. Kaikkien kilpailijoiden tulee olla syntyneitä 
vuonna 2007 tai myöhemmin.  

4.2 Kilpailijoiden tulee olla kansallisen optimistijollaliittonsa tai vastaavan järjestön jäseniä. 

4.3 Ranking-pisteet lasketaan Suomen Optimistijollaliiton jäsenille. Jäsenyys on pyydettäessä 
todistettava ilmoittautuessa esittämällä jäsenmaksukuitti. 

4.4 Kelpoisuusehdot täyttävät veneet voivat ilmoittautua täyttämällä lomakkeen sivustolla 
manage2sail.com. 

4.5 Rankingkilpailun ilmoittautuminen ja maksu on suoritettava viimeistään 22.8.  

4.6 Kadettikilpailun ilmoittautuminen ja maksu on suoritettava viimeistään 22.8  

4.7 jälki-ilmoittautuminen voidaan hyväksyä korotetulla osallistumismaksulla 26.8 klo 12.00 saakka. 

5 MAKSUT 

5.1 Ranking osallistumismaksu on 60 euroa kun maksu suoritettu viimeistään 22.8. 

5.2 Kadettikilpailun osallistumismaksu on 30 euroa kun maksu suoritettu viimeistään 22.8 

5.3 Jälki-ilmoittautumisen korotettu osallistumismaksu on 1,5 kertainen ja on maksettava 
viimeistään 26.8 klo 12. 

5.4 Maksut suoritetaan LPS:n pankkitilille FI85 2280 3800 0418 90.

7 MAINONTA 
7.1 Veneitä voidaan vaatia näyttämään kilpailujärjestäjän valitsemia ja toimittamia 
mainoksia. Jos tätä sääntöä rikotaan, sovelletaan World Sailing määräystä 20.9.2. 
[HVR] 

8 AIKATAULU 

Aika  
klo 15.00 -19.00 
klo 19.00
Klo:08.00 - 10.30   

Päivä  
Perjantai 26.8 

Launtai 27.8
Lauantai 27.8  
Sunnuntai 28.8 

klo 11.55 
klo 10.55 
klo 15.00 

Tapahtuma 
kilpailutoimisto ja rekisteröinti on auki 
kipparikokous Myllysaari ja Teams 
kilpailutoimisto ja rekisteröinti on auki
ensimmäinen mahdollinen varoitusviesti 
ensimmäinen mahdollinen varoitusviesti 
viimeinen mahdollinen varoitusviesti 

8.2 Suunniteltujen purjehdusten yhteismäärä on 6 eli 3 purjehdusta päivässä. 
Kilpailulautakunta voi kuitenkin päättää, että päivässä suoritetaan 4 purjehdusta. 



9 MITTAUKSET 
 
9.1 Tarkastusmittauksia ja varustetarkastuksia voidaan suorittaa milloin tahansa regatan 
aikana. 
 
 
10 KILPAILUPAIKAT JA RADAT 
 
10.1 Kilpailukeskus on Lahden Purjehdusseuran kotisatamassa Myllysaari, Parkkipaikka 
Myllysaarenkatu 12, 15900 Lahti. Autoilla saaren ajo ehdottomasti kielletty. Rata-alueet ovat 
Vesijärvellä Enonselällä. Myllysaaren, Enonsaaren ja Lahden matkustajasataman välissä. Ranking ja 
Kadeteilla omat radat. 
 
 
11 PISTELASKU 
 
11.1 (a) Kun vähemmän kuin 5 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen 
kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa. 
 
11.2 (b) Kun vähintään 5 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista 
purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen huonoin 
pistemäärä. 
 
12 HUOLTOVENEET 
 
12.1 Huoltoveneiden tulee rekisteröityä viimeistään 26.8 klo 12.00, ja niiden tulee toimittaa 
lista purjehtijoista, joista ne ovat vastuussa.  lps@lahdenpurjehdusseura.fi  
Huoltoveneet merkitään järjestäjän päättämällä tavalla. [HVR] 
 
13 VENEIDEN SÄILYTYS 
 
13.1 Veneet on pidettävä määrätyillä paikoillaan silloin kun ne ovat säilytysalueella LPS:n 
satamassa. [HVR] 
 
14 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. 
 
15 VAKUUTUS 
 
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus. 
 
 
 



16 PALKINNOT 
 
Palkintoja jaetaan Suomen Optimistijollaliiton suositusten mukaisesti seuraavasti 
 
6 parasta kokonaistuloksissa 
6 parasta nuorten sarjassa (2009 tai myöhemmin syntyneet) 
 
Palkintojen jako tapahtuu heti tulosten valmistuttua. 
 
17 LISÄTIETOJA 
 
Lisätietoja löytyy sivustoilta www.lahdenpurjehdusseura.fi ja manage2sail.com 
 
Yhteystiedot lisätietoja varten: lps@lahdenpurjehdusseura.fi  
kilpailuorganisaation pj Hannu Salo hannusalo.salo@gmail.com tai 050-5760062 
Kilpailupäällikkö Petri Korteniemi pepe@photex.fi tai 0400-406 906 
 
 
 
 




