PURJEHDUSOHJEET
VIINIJUHLAPURJEHDUS 2020
Kuopio 27.6.2020
Järjestäjä

Kuopion Pursiseura, Vesitie 17, 70460 Kuopio

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan voimassa olevia kansainvälisiä kilpapurjehdussääntöjä,
FinRating tasoitussääntöä, veneiden luokkasääntöjä, Saimaa Ranking sääntöjä,
kirjallisia purjehdusohjeita sekä kipparikokouksessa tehtyjä tarkennuksia. Yksittäisessä varaslähdössä (palautuksessa) kierrettävä lähtölinjan poiju tai tuomarivene riippuen siitä kumpi on lähempänä. Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden
muutoksiin.

Kilpailukeskus

Kilpailutoimisto sijaitsee Luotsi-toimintakeskuksessa KuoPS:n Pirttiniemen tukikohdassa.

Kilpailun kuvaus

Reitti on purjehdittava tämän ohjeen ja kipparikokouksessa annettavien tarkennusten mukaisesti. Reitin varrella olevat merimerkit on kierrettävä oikein. Lautakunta-alusten merkkinä on sininen lippu.
Lähtölinja: Kuopion Pursiseuran Pirttiniemen tukikohdan edustalla. Pirttiniemen edustalla lautakuntaveneen ja poijun muodostama linja. Ensimmäinen
lähtö klo 11.00. Racing-luokat ja Club-luokan veneet lähtevät 10 min. myöhemmin.
Reittipisteet:
1. Lähtö Pirttiniemen edustalla lautakuntaveneen ja poijun muodostama linja.
2. Mäntysaarten pohjoispuolella poiju Karttamerkki 3 (kierto myötäpäivään).
3. Portti Pirttiniemen edustalla kahden poijun muodostama linja (M-M).
4. Satama-altaassa punainen lateraalimerkki (metallinen tynnyri) karttamerkki 1 (kierto vastapäivään).
5. Pohjoisviitan pohjoispuolella pisarapoiju Karttamerkki 2 (kierto vastapäivään)
6. Pohjoisviitta Säyneensalon ja Vaajasalon välissä. Karttamerkki 4
7. Punainen lateraaliviitta Säyneensalon itäpuolella. Karttamerkki 5.
8. Kaijansalmi.
9. Maali Pirttiniemen edustalla kahden poijun muodostama linja (M-M).
Reitti 1 (18 nm), Club-luokka:
Lähtö – 3 – MM – 1 – 2 – MM – 2 – MM (=maali)
Reitti 2 (22 nm), Racing-luokka:
Lähtö – 3 – MM – 1 – 2 – 4 – 5 – KS – MM (=maali)
Viitat ajettava oikein.

Radan lyhennys

Mahdollisesta radan lyhennyksestä (=maalista) ilmoitetaan nostamalla merkkilippu; Club-luokka lippu P, Racing-luokka lippu X. Radan lyhennys ilmoitetaan
Pirttiniemen edustalla pisteessä M-M.

Lähtö – maali

Lähtölinja ja maalilinja on Pirttiniemen edustalla. Maalilinja on ylitettävä radan
kulkusuunnassa.

Lähetysmenetelmä

ISAF:n kansainvälisten purjehdussääntöjen 26 mukaisesti.
5 min: Luokkalippu ylös + äänimerkki
4 min: P-lippu ylös + äänimerkki
1 min: P-lippu alas + äänimerkki
Lähtö: Luokkalippu alas + äänimerkki
Luokkaliput:
Racing-luokka: Viiri 1; valkoisella pohjalla punainen pallo.
Club-luokka: Viiri 2; sinisellä pohjalla valkoinen pallo.
Muut liput lähdössä:
Yksittäinen palautus: X (valkoisella pohjalla sininen risti), yksittäisessä varaslähdössä (palautuksessa) kierrettävä lähtölinjan poiju tai lautakunta-alus.
Yleinen palautus: 1R (1. korvausviiri; sinisellä pohjalla keltainen kolmio)
Valmiusviesti: P (sinisellä pohjalla valkoinen neliö)
Muut liput:
S (valkoisella pohjalla sininen neliö)

Enimmäisaika

Kilpailuaika päättyy klo 17.00.
Jos lähtölinjaa ei ole ylitetty viimeistään 5 min. lähtöviestin jälkeen, suoritus kirjataan DNS.

Keskeyttäminen

Keskeyttämisestä on ilmoitettava kilpailutoimistoon.

Tasoitus

FinRating järjestelmä.

Maissa annettavat viestit
Viestit annetaan kilpailutoimiston ulkopuolella olevalla ilmoitustaululla.
Protestit

Protestista on ilmoitettava kirjallisesti protestiaikana kilpailutoimistoon. Protestit jätetään lautakunta-alukseen tai kilpailutoimistoon maissa puolen tunnin
sisällä viimeisen veneen maaliin tulosta. Protestilippu on näytettävä lautakunta-alukselle maaliin tultua.
Protestit käsitellään heti protestiajan päätyttyä kilpailutoimistossa.

Muutokset

Muutokset purjehdusohjeisiin ilmoitetaan kipparikokouksessa.
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