PURJEHDUSOHJEET
KALLAVESJ’ REGATTA 2020
Kuopio 28.6.2020

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. Puh. 044 566 5546.

Lähtö – maali

Lähtö- ja maalilinjan muodostavat kilpailulautakunnan aluksen lippu ja
linjan vastakkaisessa päässä oleva poiju.

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 1-luokka: Viiri 1; valkoisella pohjalla punainen pallo.
Racing 2-luokka: Viiri 2; sinisellä pohjalla valkoinen pallo.
Club-luokka Viiri 3; Punainen valkoinen sininen.

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)
Valmius viesti: P (sinisellä pohjalla valkoinen neliö)

Rata:

Lähtöjä ajetaan 1 – 3 kpl/luokka

Radan lyhennys

Mahdollisesta radan lyhennyksestä (=maalista) ilmoitetaan nostamalla
merkkilippu; Club-luokka lippu P ja Racing-luokka X. Radan lyhennys ilmoitetaan lautakunta-aluksessa.

Kilpailulähdöt 1-3 kpl

Ensimmäinen Racing-luokan lähtö 28.6.2020 klo 12.30, Clubluokan
lähtö on mahdollisimman pian Racing-luokkien jälkeen.

Enimmäisaika

Minkään lähdön varoitusviestiä ei anneta klo 15.00 jälkeen. Jos lähtölinjaa ei ole ylitetty viimeistään 5 min. lähtöviestin jälkeen, suoritus kirjataan DNS.

Keskeyttäminen

Keskeyttämisestä on ilmoitettava kilpailutoimistoon puh. 044 566 5546.

Tasoitus

FinRating.

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 maaliin tultua lautakunta-alukselle.
Protestit käsitellään heti protestiajan päätyttyä kilpailutoimistossa.

Muutokset

Muutokset purjehdusohjeisiin ilmoitetaan kipparikokouksessa.
•

•

•
•

Vaihtoehtoiset rangaistukset: Sääntöjä 44.1 ja 44.2 muutetaan siten, että vaaditaan vain yksi käännös, johon sisältyy yksi vastakäännös ja yksi jiippi. Muuttaa sääntöä 44.1 ja 44.2.
Vakuutukset: Jokaisella osallistuvalla veneellä tulee olla asianmukainen vakuutus, joka kattaa toiselle osapuolelle aiheutuneet aineelliset vahingot 250.000 € sekä henkilövahingot vähintään 500.000 €
arvosta.
Pistelasku: Kilpailussa käytetään sijalukupistejärjestelmää.
Radioliikenne: Kilpailulautakunta voi viestiä kilpailijoille VHF-kanavalla 72 radan muutoksista sekä lähdössä radan puolella olleista veneistä. Kilpailijoille VHF-laitteen käyttö on vapaaehtoista.

