
YKSKOIVU RACE                      

 
              PURJEHDUSOHJEET 
 
 
1. SÄÄNNÖT 
 
Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä 2021-2024 määriteltyjä sääntöjä. Lisäksi 
noudatetaan FinRating-sääntöä 2021, sekä kilpailukutsua ja näitä purjehdusohjeita. FinRating DH-
todistuksella kilpailtaessa sääntöä 52 muutetaan niin, että autopilotti ja sähkövinssit ovat sallittuja 
käyttää 5 minuuttia lähdön jälkeen. 
 
2. KILPAILULUOKAT 
 
Luokkajako on  FinRating pieni  

FinRating iso  
 

Luokkia voidaan yhdistää. Ei erillistä DH-luokkaa. Kaikkien luokkien luokkalippuna on B. 
 
3. LÄHTÖMENETELMÄ 
 
Kilpailu lähetetään käyttäen säännön 26 menetelmää siten, että annetaan varoitusviesti 5. min ennen 
lähtöviestiä. Luokkalippuna B. Pyritään lähettämään klo 11:00 (GPS-aika).  
 
4. PALAUTUKSET 
 
Yksittäisen palautuksen (sääntö 29.1) lippua X näytetään ja annetaan yksi äänimerkki, lippua näytetään, 
kunnes kaikki palautettavat veneet ovat kokonaan lähtölinjan tai sen jatkeiden lähtöpuolella, kuitenkin 
enintään 4 min. lähtöviestistä. Ellei ennenaikaisesti lähtenyt vene palaa, sen purjehtimaan aikaan 
lisätään 5%. 
 
Yleinen palautus (sääntö 29.2) näytetään lippua 1. korvausviiri ja annetaan kaksi äänimerkkiä. Ellei 
lähtöviestin hetkellä kilpailulautakunta pysty tunnistamaan veneitä, jotka ovat lähtölinjan radan puolella 
tai jos lähettämismenettelyssä on tapahtunut virhe, kilpailulautakunta voi viestittää yleisen palautuksen. 
 
 
5. LÄHTÖALUE JA AIKATAULU 
 
Kipparikokous pidetään Ykskoivun saaressa majan edustalla 19.6.2021 klo 10:00. Lähtöalue sijaitsee 
Ykskoivun laguunin pohjoispuolella. Ensimmäinen lähtö aikaisintaan klo 11:00.   
 
 
6. RATAOHJE  
 

 
Yksityiskohtainen kuvaus käydään läpi kipparikokouksessa. Tavoiteaika 3-4 tuntia. 

 



Radan mahdollisesta lyhennyksestä ei välttämättä voida viestiä ennakkoon. Maalialuksessa on 
tunnuksena punainen (B) lippu.  
 

 
 
7. MAALILINJA 
 
Maalilinja Ykskoivun laguunin edustalla. 
 
8. TULOSLASKENTA 
 
Kilpailun tulokset lasketaan aikaa ajalle –menetelmän mukaan eli korjattu aika on = purjehdittu aika x 
FinRating-luku.  
 
9. ENIMMÄISAIKA 
 
Vene, joka ei ole tullut maaliin 19.6.2021 klo 17:00 mennessä, saa tuloksen DNF. 
 
10. KESKEYTTÄMINEN 
 
Kilpailun keskeyttämisestä on ilmoitettava tekstiviestillä Mikko Ryyminille 044-589 5954. 
 
11. PALKINNOT 
 
Palkintojen jako pidetään tulosten valmistuttua Ykskoivussa n. tunti viimeisen veneen maaliintulosta. 
 
Palkitaan molempien FinRating-luokkien kolme ensimmäistä. 
 
 
12. VASTUUVAPAUTUS 
 
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuulla. Katso sääntöjä 3 ja 4, Päätös kilpailla. Kilpailun 
järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai henkilövahingoista tai 
kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, sen aikana tai sen jälkeen. 
 
13. VAKUUTUS 
 
Jokaisella kilpailevalla veneellä tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus. 
 
14. HENKILÖTIEDOT JA 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. 
 
 


