YVT Regatta (Juhlapurjehdus)2022
Kuopio 10.9.2022
Kuopion Pursiseura, Vesitie 17, 70460 Kuopio
Purjehdusohjeet
1. Säännöt
1.1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä
1.2. Kahden kierroksen rangaistus muutetaan yhden kierroksen rangaistukseksi, tämä muuttaa
sääntöä 44.
1.3. Jos esiintyy ristiriitaisuuksia kilpailukutsun ja purjehdusohjeiden välillä, purjehdusohjeiden
teksti on ratkaiseva, tämä muuttaa sääntöä PKS 63.
2. Ilmoitukset kilpailijoille
Tiedotukset kilpailijoille julkaistaan virallisella ilmoitustaululla
3. Muutokset purjehdusohjeisiin
Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin ilmoitetaan kipparinkokouksessa.
4. Kilpailun aikataulu
4.1. Aikataulu
Lauantai
10.9.
Lauantai
10.9.
Lauantai
10.9.
Lauantai
10.9.

10.00
10.50
n.14.00
n.19.30

Kipparikokous
1- varoitusviesti
Saunat lämpiminä
Palkintojenjako

4.2. Kilpailussa purjehditaan yksi kilpapurjehdus.
5. Kilpailualueet
Kilpapurjehdukset suoritetaan Satamaselän rata-alueella Liite 1. ja reitillä Pirttiniemi
Vehmersalmi
6. Radat
Juhlapurjehdus
Lähtö-1-2-3-1-3-4-Maali
Rosvopaisti-kisa
Lähtö samaan aikaan Juhlapurjehduksen kanssa. Kaijansalon kautta laivaväylää noudattaen
kohti Vehmersalmea.
7. Merkit
7.1. Merkit ovat oranssinvärisiä poijuja.
7.2. Lähtömerkit ovat kilpailulautakunnan viestitysalus oikeassa päässä ja poiju 4
vasemmassa päässä.
7.3. Maalimerkit ovat oranssi poiju ja kipparinkokouksessa sovittava reima.
8. Lähtö
8.1. Kilpapurjehdukset lähetetään Gate-lähdöllä. S/Y Mareli (FIN_7223)toimii porttiveneenä.
Porttivene lähtee 10.50 paarpuurin halssilla tiukkaan vastaiseen lähtöpoijulta, jonka
jälkeen muut kilpailevat veneet lähtevät styyrpuurin halssilla poijun ja porttiveneen perän

takaa. Porttivene ajaa 2 min tiukkaan vastaiseen, jonka jälkeen on vapaa tekemään
vastakäännöksen.
9. Maali
Juhlakisa :
Maalilinja on oranssi poiju ja kipparinkokouksessa sovittu reima.
Rosvopaisti-kisa
Maali Myhkyrän kohdalla poiju ja Ollinkarin majakka, Itäviitta Ritoniemen kärjessä
tai Vehmersalmen sillan alla. Maali määräytyy ensimmäisen veneen purjehdusajan
mukaan. Kun ensimmäinen vene on purjehtinut kolme tuntia- on maali em.
maalilinjoista seuraava edessä oleva.
10. Protestit ja hyvityspyynnöt
10.1. Protestilomakkeita saa kilpailutoimistosta. Protestit pitää toimittaa sinne protestien
määräaikaan mennessä. Protestit käsitellään 10.9. klo 23.58-23-59.
11. Pistelasku
Kilpailussa noudatetaan Fin-rating tasoitusta.
12. Turvallisuusmääräykset
12.1. Kun vene vetäytyy kilpailusta, veneeseen laitetaan lippu perään.
13. Miehistön tai varusteiden vaihtaminen
Sataman Helmestä ei saa käydä värväämässä lisää gasteja kesken kilpailun

14. Radioyhteydet
Hätätilannetta lukuun ottamatta vene ei saa kilpaillessaan lähettää radiosanomia eikä
vastaanottaa sellaisia radiosanomia, jotka eivät ole kaikkien veneiden saatavissa. Tämä rajoitus
koskee myös matkapuhelimia. Hätätilanteessa käytetään matkapuhelinta tai VHF kanavaa 16
15. Palkinnot
Kilpailussa jaetaan kiertopalkinto tasoituksilla parhaiten purjehtineelle. Lisäksi on
tavarapalkintoja.
16. Vastuuvapautus
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 3, 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.
17. Vakuutus
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus, joka tulee voida
tarkistaa.
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