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    KILPAILUKUTSU 

KESÄYÖN PURJEHDUS 15-16.6.2018 RETKIPURJEHTIEN TAI KILPAILLEN 
LOKIKIRJAKILPAILUNA  

 
Säännöt: Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä 

sääntöjä. 
 
Purjehdus: Kummatkin luokat purjehditaan lokikirjakilpailuna. Purjehdittava reitti, 

lähtö/maali sekä tarkemmat ohjeet lokikirjan merkintöjen tekemiseen on 
purjehdusohjeissa. Lokikirja pitää toimittaa neljän tunnin (4h) kuluessa 
maaliintulosta sähköpostilla: tj.kulonen@gmail.com myöhässä toimitettu, 
puutteelisesti tai vilpillisesti täytetty lokikirja johtaa suorituksen hylkäämiseen.     

  
Kilpailuluokat: Kilpaluokka ja retkisarja  
 

LYS-kokonaiskilpailu, mitkä tahansa vähintään 3 saman tyyppistä venettä 
muodostavat oman luokkansa . Luokkia voidaan yhdistää. 

 LYS köliveneet 1,08..  
LYS köliveneet ..1,07 

 Retkisarja: ainoastaan LYS-Kokonaiskilpailu 
 

Kilpailukelpoisuus: Miehistön minimimäärä on kaksi. Veneissä tulee olla 
meriteiden sääntöjen mukaiset kulkuvalot. Veneet tulee olla katsastettu 
vähintään katsastusluokkaan 3. 
 
Vastuuvapautus: Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. 
Katso sääntö 4. päätös kilpailla. Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään 
korvausvelvollisuutta. 

 
Purjehdusohjeet ja lokikirja: 
 

Purjehdusohjeet ja kilpailulokikirja on saatavilla Ännän nettisivuilta 
www.nasijarvenpurjehdusseura.fi  

 
Lähtö: Pe 15.6. Klo 18:30 Kaikki luokat 
 
Kilpaluokka: Lähtö: N:n kiinteä lähtölinja – Heittokari - Maali: N:n kiinteä lähtölinja.   
 
Retkiluokka: Lähtö: N:n kiinteä lähtölinja. Maali: Säynässaarten eteläpuolella Ännän 

retkitukikohdan edustalla.   
 
Tuloslaskenta: LYS-tasoitussääntö  
 
Osallistuminen: Ilmoittautuminen 12.6.2017 mennessä. HUOM: koska kilpailu purjehditaan 

lokikirjalla on  erittäin oleellista ilmoittautua viimeistään 12.6.2017 mennessä. 
Määräaikaan mennessä ilmoittautuneet veneet ovat mukana tapahtumassa 
ja ainoastaan näille venekunnille lasketaan tulokset kilpailusta.  

 
Järjestäjä: Näsijärven Purjehdusseura – Näsijärvi Segelsällskap r.y. 
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Kesäyön purjehdus 

15.-16.6.2018 
 

LOKIKIRJAKILPAILUN PURJEHDUSOHJEET 
 
 
 

1 SÄÄNNÖT 
 
Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä. 
 
2 TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE 
 
Tiedotukset on saatavilla www.nasijarvenkilpailut.fi sivustolta. 
 
3 PURJEHDUSOHJEIDEN MUUTOKSET 
 
Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin on saatavilla www.nasijarvenpurjehdusseura.fi 
viimeistään kilpailupäivänä klo 16:00, lukuun ottamatta kilpailun aikataulumuutoksia, jotka 
pannaan nähtäväksi ennen klo 18:30 voimaanastumistaan edeltävänä päivänä.  
 
4 KILPAILUN AIKATAULU 
 
Kaikki luokat: Pe 15.6. klo 18:30   
 
5 KILPAILUALUE, RATA,  RATAMERKIT, ILMOITUSVELVOLLISUUS, RAJOITUKSET 
 
Kilpailijat ovat velvollisia täyttämään lokikirjaa (lokikirja-purjehdusohjeiden liite) johon 
merkitään purjehdusohjeissa olevien reittipisteiden kiertäminen. Reittipiste katsotaan 
ohitetuksi, kun veneen isomasto on reittipisteen kohdalla tai linjalla esim. maalilinja. 
Lokikirjaan kirjataan tarkka kellonaika, t, min, s (esim. 21:31.25) Lokikirja tulee täyttää 
selkeästi ja ymmärrettävästi. Puutteelisesti, epäselvästi tai vilpillisesti täytetty lokikirja johtaa 
hylkäämiseen. Maaliintulon jälkeen tulee lokikirja toimittaa viipymättä (4h) kuluessa 
sähköpostilla tj.kulonen@gmail.com  
 
Lähtölinja: 
Lähtölinjan oikea pää on Jänissaaren aallonmurtaja ja linjan vasen pää on Jänissaaren 
aallonmurtajan pohjoispuolella oleva N:n kiinteän lähtö/maalilinjan poiju (Näsijärven kiinteiden 
LYS-ratojen ratamerkki nro 10). 
 
Rata Kilpaluokka: 
 

 Lähtö: N:n kiinteä lähtölinja Jänissaaren edustalla – Reittipiste 1. Kiinteiden LYS-
ratojen merkki nro 4. (Särkänniemen edessä, jatetään vasemmalle) – Sokeritoppa 
(jätetään vasemmalle) – Reittipiste 2. Ykspetäjän itä-länsiportti (ajetaan välistä) – 
Reittipiste 3. Unnekivensalmen kummeli – Reittipiste 4. Heittokarin itä-länsiportti, 
ajetaan välistä (Vankavedellä oleva saari, joka jätetään vasemmalle ) - Reittipiste 5. 
Unnekivensalmen kummeli – Reittipiste 6. Ykspetäjän itä-länsiportti (ajetaan 
välistä) Reittipiste 7. Maali, N:n kiinteä lähtö/maalilinja. 
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Rata Retkiluokka: 
 

 Lähtölinja: N:n kiinteä lähtölinja Jänissaaren edustalla – Reittipiste 1. Kiinteiden 
LYS-ratojen merkki nro 4. (Särkänniemen edessä, jatetään vasemmalle) – 
Sokeritoppa (jätetään vasemmalle) - Korkeasaari jätetään vasemmalle (Koljonselän 
pohjoisosassa oleva saari) – Säynäsaaret kierretään ympäri pohjoisen kautta 
(viittojen osoittamaa reittiä) – Reittipiste 2. Maalilinja, Ännän retkitukikohdan 
edustalla Säynäsaarten eteläpuolella (Maalilinjan muodostaa lipputanko ja luoto 
(luoto jätetään vasemmalle) ja veneen isomasto. Vene katsotaan saaspuneeksi 
maaliin, kun veneen isomasto ja luoto ja lipputanko muodostavat suoran linjan. 

 
Rajoitukset: 
 
Purjehtiminen Harvassalon ja Karsosaaren välistä on kielletty.  
Kilpaluokassa purjehtivan venekunnan miehistön minimimäärä on kaksi. Retkiluokassa 
miehistön minimimäärää ei ole rajoitettu. 
 
Maalilinja: 
Kilpaluokka N:n kiinteä lähtö/maalilinja 
Retkiluokka Säynässaarten eteläpuolella, Ännän retkitukikohdan edustalla. Maalilinjan 
muodostaa lipputanko ja luoto ja maaliin saapuvan veneen isomaston muodostama suora 
linja. 
 
Venekunnan ilmoitusvelvollisuus: 
 
Venekunta on velvollinen täyttämään lokikirjan totuudenmukaisesti. Mikäli venekunta 
keskeyttää on tästä tehtävä ilmoitus tekstiviestillä kilpailulautakunnalle. Kilpailulautakunnan 
puhelinnumero on ilmoitettu kohdassa 14. Ilmoitukseen veneen nimi ja ilmoittajan nimi. 
 
6 LÄHTÖ 
 
Lähtö tapahtuu yhteislähtönä klo 18:30. ilman erillisiä lähtöviestejä tai äänimerkkejä. Jokainen 
vene on vastuussa rehdistä purjehduksesta ja lähtölinjan ylityksestä. 
 
8 KILPAILUAJAN PÄÄTTYMINEN 
 
Ne veneet, joiden LYS-luvulla kerrottu purjehdusaika on suurempi kuin 18 tuntia merkitään 
keskeyttäneiksi (DNF). Kilpailijan tulee aina ilmoittaa kilpailun keskeyttämisestään 
viipymättä kilpailulautakunnalle kohdassa 14 mainittuun numeroon. 
 
9 TULOSTEN LASKENTA 
  
LYS-tasoitussääntö aikaa-ajalle. Veneellä tulee olla taulukoitu tasoituskerroin eli FinLYS-luku 
tai Fin LYS-todistus. Lisätietoja tasoituskertoimista ja todistuksista www.avomeripurjehtijat.fi. 
 
10 PROTESTIT 
 
Protestilippuna kelpaa vain punainen lippu. Protestista on Purjehduksen kilpailusääntöjen 
kohdasta 61.1 (a) poiketen ilmoitettava kilpailulautakunnalle maaliintulon yhteydessä. Protestit 
jätetään Näsijärven Purjehdusseuran seurapaviljongin pääoven vieressä olevaan 
postilaatikkoon kahden (2) tunnin kuluessa siittä, kun vene on ilmoittanut saapuneensa 
kotisatamaansa (tekstiviesti kohdassa 14 mainittuun numeroon) Protestit käsitellään 
myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 
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11 KULKUVALOT 
 
Kulkuvaloja on käytettävä auringonlaskusta auringonnousuun sekä muunakin aikana, kun 
näkyvyys on rajoitettu esimerkiksi sateen tai sumun takia. 
 
12 VASTUUVAPAUTUS 
 
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntö 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. 
 
13 KILPAILUN PERUUTTAMINEN 
 
Kilpailu voidaan peruuttaa mikäli voimassa on viranomaistiedote vaarallisista luonnonilmiöistä 
tai mikäli on ennustettavaa, että oletetun purjehdusajan kuluessa ennuste olosuhteesta 
saattaa muodostua osallistujille vaaralliseksi voi kilpailulautakunta peruuttaa kilpailun. 
Peruutuksesta ilmoitetaan viimeistään klo 16.30 kilpailupäivänä. Ilmoitus toimitetaan seurojen 
ilmoitustaululle sekä mahdollisuuksien mukaan nettiin. 
 
14  KILPAILULAUTAKUNNAN YHTEYSTIEDOT 
 
Kilpailulautakunta: Timo Kulonen  
Kilpailulautakunnan puhelinnumero: 040 829 6404 / Timo Kulonen,  
Sähköposti: tj.kulonen@gmail.com 
 
YLEISTÄ 
 
Kilpailulautakunta toivottaa kaikille mukavaa ja rehtiä kilpailua. Säynässaarilla on mahdollisuus 
saunomiseen ja grillaamiseen sekä levähtämiseen purjehduksen jälkeen. Ännä toivottaa kaikki 
purjehtijat tervetulleeksi 2018 Kesäyön purjehdukseen. 
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KESÄYÖN PURJEHDUS 2018 LOKIKIRJA 
KILPALUOKKA JA RETKISARJA 

    

VENEEN NIMI    
       

PURJENUMERO       

LYS       

KIPPARI       

PUHELIN       

SÄHKÖPOSTI       

SARJA   
    

MERKKIPISTEET SELITE 
LOKIMERKINTÄ 
(aika) SARJA 

Esimerkki XXXXXX 20:48.27 XXXXXX 
        

LÄHTÖ N KIINTEÄ LÄHTÖLINJA     

REITTIPISTE 1       

REITTIPISTE 2       

REITTIPISTE 3       

REITTIPISTE 4       

REITTIPISTE 5       

REITTIPISTE 6       

REITTIPISTE 7 
N KIINTEÄ 
LÄHTÖ/MAALILINJA     

    
Veneen kippari on vastuussa, että lokikirjamerkinnät on annettu oikeudenmukaisesti hyvää  
merimiestapaa kunnioittaen, joka antaa tarkan kuvan veneen kulusta lähdöstä maaliintuloon. 
    
Kilpailulautakunta tulee suorittamaan vertailua ja 
tarkastuslaskelmia.   

 


