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Pyytinkarin paluupurjehdus 17.6.2018 
  

PURJEHDUSOHJEET     

 

1. Paluukisa on epävirallinen 
 

Paluukilpailussa kaikki veneet ovat samassa luokassa. Kisassa noudetaan kansainvälisiä 
meritieden sääntöjä. Purjehduksen kilpailusäännöt eivät ei voimassa epävirallisessa 
kisassa. 
 

2. Rata 
 
Lähtölinjan muodostavat Pyytinkarilla tai lautakunnan aluksella oleva kilpailulautakunnan 
lippu toisessa päässä ja punainen poiju toisessa päässä. Lähtölinja ylitetään ensimmäisen 
kääntömerkin suuntaan. 
 
Maalilinjan muodostavat Viittakarilla oleva keltainen mökki ja punainen poiju toisessa 
päässä. Maalilinja ylitetään viimeisen kääntömerkin suunnasta. Maalituloajan jokainen 
kilpailija ottaa itse. 
 
 
Rata - Pituus noin 25 mpk - kääntömerkit:  
 
  Lähtölinja Pyytinkarilta –  
1 Loukeenkarit (P) –  
2 Itäviitta Hepokarista n. 0.4 nm koilliseen (L) –  (20.15.42P, 21.48.82E) 
         (Innamon lähellä)  
3 Orhisaari (E) –  
  Maalilinja Viittakarilla (sama kuin Pyytinkarin kisan lähtö) 
 

 
(P) = merkki sivuutetaan pohjoispuolelta (I) = merkki sivuutetaan itäpuolelta 
(E) = merkki sivuutetaan eteläpuolelta (L) = merkki sivuutetaan länsipuolelta 
  
 
(Tiedot perustuvat Merenkulkulaitoksen merikarttasarja D:n tietoihin) 
 
Viitteellinen ratapiirros on liitteenä. 

 

 
3. Aikataulu 

 
Varoitusviesti (D-lippu =  epävirallisen paluukisan luokkalippu) annetaan 17.6.18 klo 10:55. 
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4. Lähtöviestitys 
 

Lähtö viestitetään sääntöjen mukaisesti: 
miinus 5 min varoitusviesti D-lippu ylös ja äänimerkki 
miinus 4 min valmiusviesti P-lippu ylös ja äänimerkki 
miinus 1 min minuutin viesti P-lippu alas ja äänimerkki 
            0 min lähtöviesti D-lippu alas ja äänimerkki 
 
Takaa-ajolähdöissä kunkin veneen lähtöhetki viestitetään vihreän lipun heilautuksella (- 5 
sek ylös ja 0 sek alas).     
 
Jos vene kilpailee ja ylittää lähtölinjan ennen omaa lähtöaikaansa, palautusviestinä X-lippu 
ja äänimerkki (yksittäinen palautus). X-lippu pidetään nostettuna kunnes vene on palannut, 
kuitenkin enintään 30 sekunttia. 

 
Veneen on lähdettävä 10 min kuluessa lähtöajastaan, muuten se katsotaan ei-lähteneeksi 
(DNS).  Lähtölista liitteenä. 
 

4. Maaliajan ottaminen 
 
            Jokainen kilpailija ottaa itse maalitulon aikansa ja lähtetää sen 
  sähköpostilla  toimisto@turunpursiseura.fi 
 
           Viestissä pitää olla: 

 Veneen nimi, purjenumero, mikä vene tuli  ennen ja mikä vene jälkeen       
  maaliin sekä oma maalintuloaika muodossa HH:MM:SS (esim.  15:30:45) 
 

            Viesti pitää lähettää viimeistään 17.6.2018 kello 19:00 mennessä. 
  

  

5. Tuloslaskenta 
 
Tuloslaskennassa noudatetaan FinLYS-säännön suositusta siten, että  epävirallisen 
paluupurjehduksen korjatut purjehdusajat lasketaan aikaa-ajalle-menetelmällä. 
  
    korjattu aika = purjehdittu aika * LYS-luku, pienin korjattu aika voittaa 
 

6. Palkinto 
 
 Voittajalle tuotepalkinto syksyn palkintojenjakotilaisuudessa .  
 
 

7. Vastuuvapautus 
 
Kilpailijat osallistuvat paluukilpailuun täysin omalla vastuullaan. 
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Liite: viitteellinen ratapiirros 
 

 
 

 

 


