
SUOLAVESIKISA 8.6.2019 AIRISTO

PURJEHDUSOHJEET

1 SÄÄNNÖT

Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä.

2 TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE

Tiedotukset kilpailujoille annetaan kilpailukutsussa ja kipparikokouksessa. Radan 
lyhentäminen ilmoitetaan kipparikokouksessa ilmoitettavalla tavalla. Muita 
tiedotusmenettelyjä ei ole.

3 PURJEHDUSOHJEIDEN MUUTOKSET

Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin ilmoitetaan kipparikokouksessa. 

4 KILPAILUN AIKATAULU

Kipparikokous Hotelli Airistolla 8.6.2019 klo 10:30 (Stormälössä)
Lähtö 8.6.2019 klo 12:00
Enimmäisaika 6 h ilman  LYS-tasoitusta, kts. Kohta 9.

5 KILPAILUALUE, RATA JA RATAMERKIT

Kilpailualue on Airiston eteläpää, Rymättylän ja Seilin välinen alue ja Seilin ja Nauvon 
välinen alue. Tuulen voimakkuuden mukaan purjehditaan jokin kolmesta radasta (Pitkä, 
Keskipitkä tai Lyhyt). Rata ilmoitetaan kipparikokouksessa.

Lähtölinja:
Lähtölinjan oikea pää on Stor Melön länsipuolella oleva länsiviitta. Linjan vasen pää on 
Haverön koillispuolella oleva itäviitta.

Pitkä rata noin 16,2 NM (kuvassa alku- ja loppuosa mustalla viivalla)
Lähtölinja – Östra Linsorin pohjoispuolella oleva itäviitta (jätetään vasemmalle) -  
Kirveskarin itäviitta (jätetään vasemmalle) – Grangrundetin länsiviitta (jätetään oikealle) – 
Konstantin (kierretään, jätetään vasemmalle) – Orhisaaren sektoriloisto (jätetään oikealle) – 
Seilinriutan sektoriloisto ja pohjoisviitta (molemmat jätetään vasemmalle) – Lilla Rilot, 
ensimmäinen länsiviitta (jätetään vasemmalle) – Lilla Rilot, toinen länsiviitta (jätetään 
vasemmalle) – Pihlava, eteläviitta (Stora Rilotin länsilounaan puolella, jätetään vasemmalle) –
Svartholm, eteläviitta (jätetään vasemmalle) – Svartö, pohjoisviitta (jätetään oikealle) – 
Seilinluoto, eteläviitta (Matinkarin eteläpuolella oleva viitta, jätetään vasemmalle) – Nimetön 
luoto (Matinkarin ja Åldermanin välissä, jäteään vasemmalle, huom. kivet rannassa 
itäpuolella) – Maalilinja (vasen reuna valo Seili ylempi ja oikea reuna Högholmenin 
länsikärki).
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Keskipitkä rata noin 12,5 NM (kuvassa alkuosa sinisellä ja loppuosa mustalla viivalla)
Lähtölinja – Östra Linsorin pohjoispuolella oleva itäviitta (jätetään vasemmalle) -  Päiväluoto,
pohjoisviitta (jätetään vasemmalle) - Seilinriutan sektoriloisto ja pohjoisviitta (molemmat 
jätetään vasemmalle) – Lilla Rilot, ensimmäinen länsiviitta (jätetään vasemmalle) – Lilla 
Rilot, toinen länsiviitta (jätetään vasemmalle) – Pihlava, eteläviitta (Stora Rilotin länsilounaan
puolella, jätetään vasemmalle) – Svartholm, eteläviitta (jätetään vasemmalle) – Svartö, 
pohjoisviitta (jätetään oikealle) – Seilinluoto, eteläviitta (Matinkarin eteläpuolella oleva viitta,
jätetään vasemmalle) – Nimetön luoto (Matinkarin ja Åldermanin välissä, jäteään 
vasemmalle, huom. kivet rannassa itäpuolella) – Maalilinja (vasen reuna valo Seili ylempi ja 
oikea reuna Högholmenin länsikärki).
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Lyhyt rata noin 9,1 NM (kuvassa sinisellä viivalla):
Sama kuin Keskipitkä rata mutta maalilinjan oikea pää on Nauvon pohjoisosassa olevan 
Taslotin sektoriloisto ja vasen pää Pihlavan eteläviitta (Stora Rislotin länsilounaan puolella 
oleva eteläviitta).

Kaikki radat: Kilpaileva vene huolehtii itse maaliintuloajan kirjaamisesta ja ilmoittaa 
ajan kilpailulautakunnalle kipparikokouksessa sovittavalla tavalla.

Maalilinja, Pitkä ja Keskipitkä rata:

Maalilinjan vasen pää on  merkki Seili alempi ja oikea pää Högholmenin länsikärki. Kuva 
Pitkän ja Keskipitkän radan maalinjasta:

Maalilinja, Lyhyt rata:
Maalilinjan oikea pää on Nauvon pohjoisosassa olevan Taslotin sektoriloisto ja vasen pää 
Pihlavan eteläviitta (Stora Rislotin länsilounaan puolella oleva eteläviitta). Kuva maalinjasta:
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6 LÄHTÖ JA AJANOTTO

Lähtö suoritetaan GPS-ajan mukaisesti kello 12:00:00. Kilpaileva vene huolehtii itse 
ajanotosta. Merkkejä ei anneta, mutta kilpailu on käynnissä valmistautumisviestiksi 
katsottavasta ajankohdasta klo 11:55:00 alkaen kts. kohta 7.

7 PALAUTUKSET

Palautusmerkkejä ei anneta. Kilpaileva vene huolehtii itse ennenaikaisesta startista 
seuraavasta palautuksesta.  Lähtölinjan pituuden vuoksi palautuvan veneen ei tarvitse kiertää 
merkkejä.

8 RADAN LYHENTÄMINEN

Keskipitkää rataa lyhennetään lyhyen radan maalilinjalle (Taslot - Pihlava), mikäli kärkivene 
ei ole ohittanut klo 16.00 mennessä Seilinriutan sektoriloiston lähellä olevaa pohjoisviittaa.

Pitkää rataa lyhennetään lyhyen radan maalilinjalle (Taslot - Pihlava), mikäli kärkivene ei ole 
ohittanut 16:00 mennessä Seilinriutan sektoriloiston lähellä olevaa pohjoisviittaa.

Kärjessä olevan veneen on ilmoitettava heti ohitettuaan Seilinriutan sektoriloiston 
kilpailulautakunnalle, mikäli rataa lyhennetään em. tavalla (Keskipitkä tai Pitkä rata). 
Mikäli kilpailevalle veneelle on epäselvää, onko rataa lyhennetty, tulee ottaa aika Taslot-
Pihlava -linjalla.

9 KILPAILUAJAN PÄÄTTYMINEN

Ne veneet, joiden tasoittamaton purjehdusaika on suurempi kuin 6 tuntia merkitään 
keskeyttäneiksi (DNF). Kilpailevan veneen tulee aina ilmoittaa keskeyttämisestään 
viipymättä kilpailulautakunnalle kohdassa 13 mainittuun numeroon.

10 TULOSTEN LASKENTA
 
LYS-tasoitussääntö aikaa-ajalle.

11 PROTESTIT

Protestit jätetään kilpailulautakunnalle yhden (1) tunnin kuluessa maaliin tulosta. Protestit 
käsitellään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

12 VASTUUVAPAUTUS JA SUOSTUMUS HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEEN

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. 

Ilmoittautumalla kilpailuun kilpaileva vene suostuu sen kipparin ja miehistön henkilötietojen 
keräämiseen ja tulosten julkaisuun.
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13 KILPAILULAUTAKUNNAN YHTEYSTIEDOT

Kilpailulautakunnan puhelinnumerot:  040 869 3477 Mika Keinonen
 050 486 1106 Jyrki Escher (varalla)

(varsinainen Purjehdusohje päättyy tähän)

JÄRJESTELYT SEILISSÄ

Seilistä on varattu kilpailevien veneiden käyttöön Asemalaiturin eteläpuoli (kuvassa oikea 
puoli jossa vettä min. 2,5 m) ja päädyn poijupaikat. Paikat on merkitty “Varattu N”.
Huom. Ilmeisesti laiturissa on myös toiselle seuralle varattuja paikkoja samaan aikaan.

Lisätietoja, kartat ym. www.visitseili.fi:

Venekunnat huolehtivat laiturimaksusta itse.

Seilissä on saunomismahdollisuus, sauna sisältyy laiturimaksuun:

 naiset Rantasaunalla klo 16-20
 miehet Kurssisaunalla (saaren keskiosassa) klo 16-20. 

Palkinnon jako ja Buffet-ruokailu omakustanteisesti klo 19:00 päärakennuksen ravintolassa. 
Ravintola on auki ainakin klo 22:00 asti.
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