Purjebägit Cup Purjehdusohjeet
Tapahtuma: Purjebägit Cup – Tiistaikilpailut 23.5. – 29.8.2017, köliveneille.
Järjestäjä: Turun Pursiseura ry (TPS), Pursiseuranranta 30, 20100 Turku
Aika: 23.5. – 29.8.2017
1 SÄÄNNÖT
1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä.
1.2 Mitkään kansallisen järjestön määräykset eivät ole voimassa.
2 TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE
Tiedotukset kilpailijoille julkaistaan TPS:n Purjebägit Cup verkkosivuilla:
www.turunpursiseura.fi.
3 MUUTOKSET PURJEHDUSOHJEISIIN JA MAISSA ANNETTAVAT
VIESTIT
3.1 Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin ja maissa annettavat viestit pannaan
TPS:n Purjebägit Cup -verkkosivuille ennen klo 15:00 voimaantulopäivänään.
3.2 Kello 15:00 jälkeen maissa annettavat viestit saa soittamalla kilpailupäällikölle,
jonka puhelinnumero löytyy TPS:n Purjebägit Cup verkkosivuilta.
5 KILPAILUN AIKATAULU
5.1 Purjebägit Cup on yksi kilpailu, johon sisältyy seuraavina kilpailupäivinä
suoritettavat 8 purjehdusta: 23.5., 30.5., 6.6., 13.6., 8.8., 15.8., 22.8. ja 29.8.
5.2 Kunakin kilpailupäivänä purjehditaan yksi purjehdus kilpailupäällikön viestinnän
mukaisesti.
5.3 Ensimmäisenä lähtevän luokan varoitusviesti annetaan kilpailupäivänä kello
18:20.
6 LUOKAT JA LUOKKIEN LIPUT
6.1 Kilpailu purjehditaan LYS tasoitussäännön mukaisesti kahdessa luokassa. LYS1 luokkaan kuuluvat veneet joiden LYS-luku on 1,17 tai suurempi. LYS2 -luokkaan
kuuluvat muut kuin LYS1 luokan veneet.

6.2 Luokkien liput ovat:
Luokka
LYS 1
LYS 2

Lippu
D
E

7 KILPAILUALUE
Kilpailualue on Pohjois-Airistolla.
8 RADAT
8.1 Kilpailulautakunta viestittää radan kirjaintunnuksilla viimeistään valmiusviestin
hetkellä, 3 minuutin ajan, esim. Bx-F-D-M.
8.2 Merkit kierretään pääsääntöisesti vastapäivään. Merkki 'x' rataviestissä olevan
kirjaintunnuksen perässä tarkoittaa, että merkki kierretään myötäpäivään.
9 MERKIT
9.1 Merkit ovat kuvan 1 karttaan merkittyjä kardinaali- tai lateraali- tai
erikoismerkkejä tai -poijuja tai lähtölinjan merkkejä:
Tunnus
A
B
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Selite
Punainen lateraalipoiju, Rajakari
Läjitysalueen pohjoisin keltainen erikoismerkki
Itäviitta, kardinaalimerkki
Punainen lateraalimerkki
Punainen lateraalipoiju, Porokari
Vihreä lateraalipoiju, Nordlingsgr.
Vihreä lateraalipoiju, Brödragr.
Vihreä lateraaliviitta, Brödragr.
Itäviitta, kardinaalimerkki, Brödragr.
Eteläviitta, kardinaalimerkki, Kuuva
Länsiviitta, kardinaalimerkki, Viittakari
Oikean pään lähtömerkki / Maali
Poiju länsiviitan läheisyydessä, Järvistensaaresta pohjoiseen

9.2 Lähtömerkit ovat kilpailulautakunnan viestitysalus oikeassa päässä ja lipuin
varustettu salko tai poiju vasemmassa päässä.
9.3 Maalimerkit ovat lipuin varustettu salko tai poiju toisessa päässä sekä
kilpailulautakunnan viestitysalus toisessa päässä.
11 LÄHTÖ
11.1 Lähtölinja on oikean pään lähtömerkkiin kiinnitetyn, lautakunnan lipulla
varustetun salon ja vasemman pään lähtömerkin välissä.
11.2 Ensimmäisen luokan varoitusviesti annetaan kilpailupäivänä kello 18:20.

11.3 Veneiden, joiden varoitusviestiä ei ole annettu, täytyy välttää lähtöaluetta.
11.4 Jos vene lähtee myöhemmin kuin 15 minuuttia lähtöviestinsä jälkeen, se
kirjataan ei- lähteneeksi (DNS). Tämä muuttaa sääntöjä A4 ja A5.
13 MAALI
Maalilinja on lautakunnan lipulla varustetun salon ja toisen maalimerkin välissä, ja se
ylitetään edellisen merkin suunnasta.
15 TAVOITEAIKA
Tavoiteaika on 90 minuuttia.
16 PROTESTIT JA HYVITYSPYYNNÖT
16.1 Protestit pitää toimittaa TPS:n kilpailutoimistoon protestien määräaikaan
mennessä.
16.2 TPS:n Purjebägit Cup nettisivuille pannaan seuraavaan purjehduspäivään
mennessä ilmoitukset, joissa kilpailijoille tiedotetaan tutkinnoista, joissa he ovat
asianosaisia tai nimettyjä todistajia. Tutkinnat pidetään Turun Pursiseura ry:n
toimistolla.
16.3 Ilmoitus kilpailulautakunnan tai tuomariston protestista pannaan TPS:n
Purjebägit Cup nettisivuille säännön 61.1(b) mukaiseksi ilmoitukseksi veneelle.
16.4 Kilpailukutsun 3 pykälän 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.
17 PISTELASKU
17.1 Veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehduksista saamien pistemäärien
summa, josta vähennetään sen 2 huonointa kaikista kilpailun purjehduksista saamaa
pistemäärää, tämä muuttaa sääntöä A2.
17.2 Sääntöä A4.2 muutetaan lisäämällä siihen uusi toinen virke: ”Tähän lukuun ei
kuitenkaan sisällytetä venettä, joka ei tullut lähtöalueelle kilpailun yhteenkään
purjehdukseen.”
24 JÄTEHUOLTO
Veneet eivät saa panna roskia veteen.
28 PALKINNOT
TPS:n palkinnot jaetaan SPV:n palkintokaavan mukaan.

29 VASTUUVAPAUTUS
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 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.
30 VAKUUTUS
Jokaisella kilpailevalla veneellä tulee olla voimassaoleva vastuuvakuutus.
Tiukat pipot ja kireät pinnat ovat kiellettyjä!
Kuva 1. Rata-alue ja merkit

