TURUN PURSISEURA
TURUN HOPEA KILPAPURJEHDUS 4. 6. 2017
PURJEHDUSOHJEET (ks. myös ratakartta)
Kilpailu on avoin kaikille SPV:n jäsenseurojen purjehtijoille
Järjestäjä: Turun Pursiseura ry (TPS), Ruissalon puistotie 316, 20100 Turku
1 SÄÄNNÖT
1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä
sääntöjä.
1.2 Mitkään kansallisen järjestön määräykset eivät ole voimassa.
1.3 LYS-luokkasäännöt ovat voimassa LYS - luokissa.
1.4 Pelastusliivien käyttö on pakollista kilpailun aikana (kannella oltaessa).
2 TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE, MAISSA ANNETTAVAT VIESTIT
Tiedotukset kilpailijoille julkaistaan TPS:n Turun Hopea Kilpapurjehdus
verkkosivuilla: www.turunpursiseura.fi. Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin ja maissa annettavat viestit pannaan TPS:n Turun Hopea - verkkosivuille ennen klo 18:00 lauantaina 3.6.2017.
5 KILPAILUN AIKATAULU
5.1 Ohjaajakokous pidetään 4.6.2017 klo 9:00 alkaen regattasatamassa.
5.2 Ensimmäisen purjehduksen,R1, varoitusviesti annetaan klo 10:55,
seuraavien purjehdusten, R2 ja R3 ensimmäiset varoitusviestit n. 10
min. edellisen purjehduksen päättymisen jälkeen. Klo 15.00 ei anneta varoitusviestiä
5.3 Kilpailuluokat ja luokkatunnukset
LYS – luokka
Lippu D
H – luokka
valkoinen lippu H- tunnuksella
Hai – luokka
keltainen lippu Hai - tunnuksella
5.4 Lähtöviestitys

Luokka

Viesti ja ajankohta Näkyvä viesti

Äänimerkki

LYS

- 5 min varoitusv

D lippu nousee

2 sek ___

- 4 min valmiusv

P lippu nousee

2 sek ___

- 1 min ---”---

P lippu laskee

2 sek ___

D lippu laskee
H-tunnus nousee

2 sek ___

- 4 min valmiusv

P lippu nousee

2 sek ___

- 1 min ---”---

P lippu laskee

2 sek ___

H-tunnus laskee
Hai-tunnus nousee

2 sek ___

- 4 min valmiusv

P lippu nousee

2 sek ___

- 1 min ---”---

P lippu laskee

2 sek ___

Hai-tunnus laskee

2 sek ___

LYS
0 min lähtöv
H-veneet - 5 min varoitusv

H-veneet 0 min lähtöv
Hait
- 5 min varoitusv

0 min lähtöv

7 KILPAILUALUE
Rata-alue on Ruissalon ja Vepsän välinen merialue. Rata-alueella on
seuraavat, ratakarttaan merkityt, esteet: teräksinen paalu (pm) R=50m, Saapaskari,
R= 50m ja Kurjenkari, R= 50 m
8 RADAT
Radat ovat ratakaavion mukaisia. Lähdöt tapahtuvat vastatuuleen.
Radan merkit 1 ja 2 jätetään vasemmalle) Ks. ratakartta ja ratakaavio
11 LÄHTÖLINJA
11.1 Lähtölinjan oikea pää on oranssinvärinen lippu lautakunnan aluksella.
Lähtölinjan vasen pää on oranssinen lähtölinjan merkki.
.
13 MAALILINJA
13.1 Maalilinja määräytyy samoin kuin lähtölinja. Maalilinja ylitetään viimeisen
merkin suunnasta
15 TAVOITEAIKA
15.1 Ratapurjehdusten tavoite aika on 45 min
16 PROTESTIT JA HYVITYSPYYNNÖT
Protesteista on ilmoitettava kilpailulautakunnalle välittömästi maaliintulon jälkeen ja
ne on jätettävä kirjallisena 60 min kuluessa maaliintulosta. Ne käsitellään TPS:n
kotisatamassa, Ruissalon puistotie 316, 20100 Turku, purjehdusten jälkeen.
17 TULOSLASKENTA
Ratapurjehdusten tulokset lasketaan “aikaa ajalle": tasoitettu-aika (s) = purjehdittu
aika(s) * LYS-luku. Veneen kokonaispistemäärä Turun Hopea-kilpailussa on sen
kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa. Turun Hopea – kilpailu
kuuluu osana Turun aluerankingiin.
24 JÄTEHUOLTO
Veneet eivät saa panna roskia veteen
28 PALKINNOT
Turun Pursiseuran palkinnot jaetaan SPL:n palkintokaavan mukaan. Turun Hopea
purjehduksen palkinnot jaetaan TPS:n syksyn palkintojenjakotilaisuudessa. Kilpailun
tukija on Turun Hopea Oy ja jokaisen veneen päällikkö saa perinteisesti Turun
Hopean lahjoittaman ”Kipparin mitan”.
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.

