EMK –Espoon Merenkävijät ry
Optimisti luokan Kadetti kilpailu 23.-24.5.2015

PURJEHDUSOHJEET
1

SÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöt 2013-2016 määriteltyjä sääntöjä ja kilpailevien
luokkien luokkasääntöjä.
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TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE
Tiedotukset kilpailijoille on nähtävissä EMK:n virallisella ilmoitustaululla.
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MUUTOKSET PURJEHDUSOHJEISIIN
Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin pannaan ilmoitustaululle ennen klo 9.00
voimaantulopäivänään, lukuun ottamatta kilpailun aikataulun muutoksia, jotka pannaan
ilmoitustaululle ennen klo 20.00 voimaantuloaan edeltävänä päivänä.

4

MAISSA ANNETTAVAT VIESTIT
Maissa annettavat viestit nostetaan lipputankoon Haukilahden satamassa.
Kun lippu AP nostetaan maissa, kilpailuviestissä AP olevat sanat ”1 minuutin” korvataan sanoilla
”aikaisintaan 40 minuutin”.
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KILPAILUN AIKATAULU
Lauantai 23.5.
0800–0930
0945
1055
Sunnuntai 24.5.

1055

Saapumisilmoittautuminen
Kipparikokous
Ensimmäinen varoitusviesti
enintään 3 purjehdusta
Ensimmäinen varoitusviesti,
enintään 3 purjehdusta

Palkintojen jako heti tulosten selvittyä
Varoitusviestiä ei anneta kumpanakaan päivänä klo 15 jälkeen
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LUOKKALIPPU
Luokkalippu on Optimistijollalogolla varustettu lippu.
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KILPAILUALUE
Miessaaren selkä Haukilahden (Mellsten) edustalla. Liite 1.
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RADAT
Liitteen 2 mukainen ’makkararata’, jossa ylämerkin jälkeen ns. levittäjäpoiju. Rata kierretään kaksi
(2) kertaa. Rata kuvattu liitteessä 2.
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MERKIT
Merkit 1, 2 ja 3 ovat oransseja poijuja.
Lähtölinja on sama kuin maalilinja, jonka muodostaa linjan oikeassa päässä oleva lautakuntavene ja
vasemmassa päässä oleva poiju.
Lautakuntaveneessä linjan ilmoittaa mastossa oleva keltainen lippu.
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ENIMMÄISAJAT
Purjehdittavan radan tavoiteaika on 40min. Mikäli ensimmäinen vene ei ole kiertänyt ensimmäistä
merkkiä 30 min kuluessa, lähtö mitätöidään. Jos vene ei ole tullut maaliin 15 minuuttia ensimmäisen
veneen maaliintulosta, kirjataan se DNF (Did Not Finish).
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PROTESTIT JA HYVITYSPYYNNÖT
Veneen joka aikoo protestoida tulee ilmoittaa siitä lautakunta-alukselle heti maaliin tulonsa jälkeen.
Protestilomakkeita saa kilpailutoimistosta. Protestit pitää toimittaa kilpailutoimistoon viimeistään,
kun 40 minuuttia on kulunut viimeisen veneen tulosta maaliin päivän viimeisessä purjehduksessa.
Sama määräaika pätee kilpailulautakunnan ja protestilautakunnan protesteihin, jotka koskevat niiden
kilpailualueella havaitsemia tapahtumia, sekä hyvityspyyntöihin.
Ilmoitustaululle pannaan 30 minuutin kuluessa protestien määräajasta ilmoitukset, joissa kilpailijoille
tiedotetaan tutkinnoista, joissa he ovat asianosaisia tai nimettyjä todistajia.
Ilmoitus kilpailulautakunnan
ilmoitukseksi veneelle.
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PISTELASKU
Kaksi purjehdusta on suoritettava, jotta kilpailu olisi pätevä.
(a)
(b)

Kun vähemmän kuin 4 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista
purjehduksista saamien pistemäärien summa.
Kun 4 - 6 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehduksista
saamien pistemäärien summa vähennettynä huonoin pistemäärä.
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RANGAISTUKSET
Veneen rikkoessa yhtä tai useampaa Purjehduksen kilpailusäännön osan 2 sääntöä, rangaistuksena on
säännöstä poiketen aina ’yhden käännöksen rangaistus’.
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TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET JA -TARKASTUKSET
Veneelle ja varusteille voidaan tehdä maissa ns. turvatarkastus.
Kun vene luopuu kilpailusta, sen täytyy ilmoittaa siitä kilpailulautakunnalle niin pian kuin
mahdollista.
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VARUSTEIDEN JA MITTOJEN TARKASTUKSET
Milloin tahansa voidaan tarkastaa, onko vene tai
purjehdusohjeiden sekä turvallisuusmääräysten mukainen.
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TOIMITSIJAVENEET
Toimitsijaveneet on merkitty kipparikokouksessa ilmoitettavin tunnuksin.
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HUOLTOVENEET
Joukkueenjohtajat, valmentajat tai muut huoltajat eivät saa olla alueilla, missä veneet kilpailevat,
valmiusviestin ja viimeisen veneen maaliintulon välisenä aikana, ellei kilpailulautakunta viestittä
lykkäystä, yleistä palautusta tai mitätöintiä.
Huoltoveneissä on käytettävä kelluntapukineita. Huoltoveneiden
kilpailulautakunnan niin määrätessä.
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PALKINNOT
Kadettisarjassa ansioituneet purjehtijat palkitaan.
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VASTUUVAPAUTUS
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen
mitään korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai henkilövahingosta, joka tapahtuu kilpailun
yhteydessä tai sitä ennen, sen aikana tai sen jälkeen.
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VAKUUTUS
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus arvoltaan vähintään
50.000,-euroa.
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