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ESIPUHE
Tämä Purjehduskilpailun järjestäjän opas on siten laadittu, että se noudattaa kilpailun toteuttamisen
aikajärjestystä alkuvalmisteluista protestien käsittelyyn. Tällä toivomme helpottavamme
kilpailupäälliköiden ja kilpailulautakuntien työskentelyä. Kansainväliset kilpapurjehdussäännöt ovat
tunnetusti kaiken kilpailutoiminnan pohjana. Tarkoitus onkin, että sääntökirjaa käytetään tämän oppaan
rinnalla. Haluamme korostaa, että kansainvälisiä kilpailuja järjestäessämme emme edusta pelkästään
seurojamme vaan mitä suurimmassa määrin maatamme.
Kansainvälinen kilpapurjehdusliitto (IYRU) on todennut, että kilpailijat ovat yhä taitavampia ja
ammattimaisempia mutta että kilpailunjärjestäjät ovat useimmiten amatöörejä. Meidän ei tarvitse ryhtyä
ammattilaisiksi, mutta kaikkien meidän, jotka järjestämme purjehduskilpailuja, tulisi pyrkiä lisääntyvän
tiedon avulla nostamaan järjestelyjemme tasoa. Meidän on pystyttävä tarjoamaan vaativille purjehtijoille
laatutuote.
Kiitämme kaikkia, jotka ovat auttaneet tämän työn valmiiksi saattamisessa.
Onnea hyville järjestelyille!
Cajken, Tanco, Börje ja Pertti (1991)
2. painos 1993
3. painos 1998
4. painos 2002
5. painos 2006
6.painos 2010
7.painos 2017
Tämä 7. painos sisältää Purjehduksen Kilpailusääntöihin 2017-2020 julkaistut säännöt ja muutokset. Lisäksi
joitakin käytäntöjä ja tulkintoja on päivitetty nykypäivän kilpapurjehduksen vaatimuksia silmällä pitäen.
Susanne Kuusansalo ja Arto Kiiski
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1 SÄÄNNÖT – JÄRJESTÄJÄ – LISÄTIEDOT
1.1 NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT
Kilpailun järjestäjän (purjehdusseuran, luokkaliiton ym.) sekä kaikkien mukana olevien, kuten
kilpailulautakunnan, tuomarien, mittamiesten jne. tulee noudattaa Purjehduksen kilpailusääntöjä (joita
myöhemmässä viitataan lyhyesti ”sääntöinä”). Suomen Purjehdus ja Veneily ry (lyhennetään SPV) pitää
saatavilla sääntöjä suomeksi ja ruotsiksi sekä alkuperäiskielellä englanniksi. Sääntöjä uudistetaan joka neljäs
vuosi. Lisäksi sovelletaan SPV:n määräyksiä ja luokkasääntöjä sekä muita mahdollisia sääntöjä kunhan ne
eivät ole ristiriidassa World Sailingin sääntöjen kanssa.
Kilpailujärjestäjän tulee olla erityisen tarkkana sääntöjen ja niiden tarkoituksenmukaisen muuttamisen
kanssa. On tiedettävä mitä sääntöjä saa muuttaa ja mitä ei.
Sääntö 86 käsittelee tätä asiaa:
86 MUUTOKSET KILPAILUSÄÄNTÖIHIN
86.1 Kilpailusääntöä ei saa muuttaa, ellei muuttamista sallita itse säännössä tai niin kuin seuraavassa:





a) Kansallisen järjestön määräykset voivat muuttaa kilpailusääntöjä, mutta eivät seuraavia:
Määritelmät; Perusperiaatteet; Johdannossa olevat säännöt; osat 1, 2 ja 7; säännöt 42, 43, 63.4,
69, 70, 71, 75, 76.3, 79 ja 80; liitteiden säännöt, jotka muuttavat edellä mainittuja sääntöjä; liitteet
H ja N; World Sailingin määräykset 19, 20, 21, 22, 35 ja 37.
(b) Kilpailukutsu tai purjehdusohjeet voivat muuttaa kilpailusääntöä, mutta eivät sääntöä 76.1 tai
76.2, liitettä R tai mitään säännössä 86.1(a) lueteltua sääntöä.
(c) Luokkasäännöt voivat muuttaa vain kilpailusääntöjä 42, 49, 50, 51, 52, 53 ja 54.

1.2 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ
Kilpailun järjestäjä voi olla jokin seuraavista (ks. sääntöä 89.1)
a) World Sailing
b) kansallinen järjestö (Suomessa SPV), joka on WS:n jäsen
c) kansalliseen järjestöön kuuluva seura;
d) kansalliseen järjestöön kuuluva yhteisö, muu kuin seura, jos kansallinen järjestö on näin määrännyt,
kansallisen järjestön suostumuksella tai yhdessä siihen kuuluvan seuran kanssa;
e) kansalliseen järjestöön kuulumaton luokkaliitto, kansallisen järjestön suostumuksella tai yhdessä siihen
kuuluvan seuran kanssa;
f) kaksi tai useampi yllämainituista yhteisöistä;
(g) kansalliseen järjestöön kuulumaton yhteisö yhdessä järjestöön kuuluvan seuran kanssa silloin kun seura
omistaa yhteisön ja valvoo sitä. Seuran kansallinen järjestö voi määrätä, että sen hyväksyntä vaaditaan
tällaiselle kilpailulle;
(h) jos World Sailing ja seuran kansallinen järjestö hyväksyvät organisaation,
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kansalliseen järjestöön kuulumaton yhteisö yhdessä järjestöön kuuluvan seuran kanssa silloin kun seura ei
omista yhteisöä eikä valvo sitä.

Säännön 89.1 suhteen, yhteisö on kansalliseen järjestöön kuuluva, jos se kuuluu kilpailupaikan kansalliseen
järjestöön; muutoin yhteisö ei ole kansalliseen järjestöön kuuluva. Jos veneet kilpaillessaan kuitenkin
liikkuvat yhtä useamman kansallisen järjestön vesillä, yhteisö kuuluu kansalliseen järjestöön, jos se kuuluu
yhteen reitin satamien kansallisista järjestöistä.

1.3 LISÄTIEDOT
Tämä opas on tarkoitettu kilpailunjärjestäjän perustiedoksi, mutta sitä tietenkin täydentävät säännöt ja
voimassa olevat luokkasäännöt. Erityisiä kilpapurjehdusmuotoja käsitellään sääntöjen liitteissä ja tämän
oppaan lisäyksissä.
World Sailing julkaisee kilpailunjärjestäjän käsikirjaa nimeltään WS Race Management Manual. Tämä kirja
on tarkoitettu ensisijaisesti huipputason kilpailujen ohjeeksi ja se antaa täydentävää tietoa asiasta
kiinnostuneelle. Uusimman painoksen saa WS:n verkkosivuilta www.sailing.org

2 JÄRJESTÄJÄN TEHTÄVÄT
2.1 ALUSTAVA ORGANISAATIO
Kun anotaan kilpailun järjestämisoikeutta, se tapahtuu tavallisesti yhteistyössä purjehtijoidenedustajien
(luokkaliiton) kanssa. Sen jälkeen järjestäjä nimittää projektipäällikön ja kilpailupäällikön. Kummankin olisi
hyvä olla vanhastaan kokenut kilpapurjehtija. Tämä pätee erityisesti kilpailupäällikköön, jolla suurissa
mestaruuskilpailuissa pitäisi olla kansainvälinen pätevyys (International Race Officer, IRO).
Protestilautakunta tai ainakin sen puheenjohtaja täytyy myös hankkia varhaisessa vaiheessa. Kilpailun
tasosta riippuen tarvitaan kansainvälisiä, kansallisia tai aluetuomareita (ks. sääntöä 91 ja liitettä N).
Kansainvälisen tuomariston puheenjohtaja voi luokasta tai kilpailusta riippuen olla myös isäntämaasta.
2.2 JÄRJESTÄMISLUPA
Kun kilpailun järjestäjä selvästi täyttää kohdan 89.1 vaatimukset, projektipäällikön ensimmäinen tehtävä on
hankkia kansallisella tasolla (SPV) lupa kilpailun järjestämiseen, kun kyseessä on





Maailmanmestaruuskilpailu (MM)
Euroopan mestaruuskilpailu (EM)
Pohjoismaiden mestaruuskilpailu (PM)
Suomen mestaruuskilpailu (SM).

Lähempiä tietoja antaa SPV. Purjehdusseurat ja luokkaliitot sekä niiden puheenjohtajien nimet ja
yhteystiedot selviävät SPV:n verkkosivuilta www.spv.fi
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2.3 MM- TAI EM-KILPAILUN ANOMISAIKA
Aloite MM- tai EM-kilpailun järjestämiseksi Suomessa tulee tavallisesti kyseisen luokan aktiivipurjehtijoilta
tai luokkaliitolta. He esittävät asian kansainväliselle luokkaliitolle, joka tekee päätökset. Näiden kilpailujen
järjestämisoikeutta hakevat monet maat kilpaa, ja niitä myönnetään vuosiksi eteenpäin. Liikkeelle on siis
lähdettävä vastaavasti vuosia ennen toivottua ajankohtaa.
Vaikka kotimainen luokkaliitto on asialla, järjestämisoikeutta haetaan tietylle seuralle tai seurojen
muodostamalle organisaatiolle (89.1). Koska sekä järjestämisoikeuden saamisesta että ajankohdasta ei ole
varmuutta, organisaatio ei voi panostaa järjestelyihin paljoa ennen kuin kansainvälinen luokkaliitto on
myöntänyt kilpailun Suomeen. Joka tapauksessa seuran tulee toimittaa kansainväliselle luokkaliitolle kaikki
kohdassa 2.6 mainitut tiedot.
2.4 MM-, EM- TAI PM-JÄRJESTÄMISLUVAN TULTUA
Projektipäällikön pitää
 heti hankkiutua mahdollisimman hyvään yhteistyöhön SPV:n ja kansallisen luokkaliiton kanssa,
 valita lehdistöpäällikkö, joka jo varhaisessa vaiheessa tiedottaa lehdistölle, TV:lle ja radiolle,
projektista ja sen etenemisestä (ks. liitettä K, Lehdistöyhteydet)
 aloittaa neuvottelut mahdollisten sponsorien kanssa
Sekä kansainvälisissä että kotimaisissa kilpailuissa on ensisijaisen tärkeää toimia yhdessä luokkaliiton kanssa
sellaisen ajankohdan löytämiseksi, että mahdollisimman monet purjehtijat voivat osallistua kilpailuun. On
vältettävä ajankohtia, jolloin luokalla on muita tärkeitä kilpailuja.
2.5 SM-KILPAILUT JA AVOIMET KANSAINVÄLISET KILPAILUT
Kansallisen luokkaliiton ja järjestäjäseuran on sovittava asiasta niin hyvissä ajoin, että kilpailun
järjestämislupaa voidaan anoa SPV:ltä ennen 31.10. edellisenä vuonna. Ajankohta määrätään SPV:n
Suomen mestaruuskilpailujen säännöissä, joita muutoinkin pitää noudattaa SM-järjestelyissä. Muilta osin
toimitaan kuten kohdassa 2.4 on mainittu.
2.6 JÄRJESTÄMISLUPA-ANOMUS
Kilpailun järjestämislupa-anomuksen pitää sisältää:











kilpailun nimi
kilpailuluokka/luokat
kuuluuko kilpailu ranking- tai muuhun sarjaan
järjestävän seuran nimi, posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä yhteyshenkilö
kilpailun paikka ja ajankohta sekä milloin kilpailijoiden on viimeistään oltava paikalla
purjehdusten lukumäärä
mainonta (luokan sääntöjen mukaisesti, ks. myös WS:n säännöstöä 20)
viimeinen ilmoittautumispäivä
ilmoittautumisosoite
osallistumismaksun suuruus
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 kilpailupäällikön ja protestilautakunnan puheenjohtajan nimet
 mittauksista vastuussa olevan henkilön nimi
SPV antaa tarvittaessa lisätietoja.

3 JÄRJESTÄMISLUVAN SAAMISEN JÄLKEISET TOIMET
3.1 TALOUSARVIO
Kilpailun järjestämisen taloudelliset edellytykset on kartoitettava huolellisesti. Projektipäällikkö ja
suunnittelutoimikunta laativat yhdessä talousarvion. Seuran hallitus tai järjestävä organisaatio, joka on
viimekädessä vastuussa kilpailun toteuttamisesta, hyväksyy sen.
Tärkeille kilpailuille haetaan tavallisesti yhtä tai useampaa sponsoria. Jotkut sponsorit voivat ryhtyä
tehtävään pelkästään halusta tukea purjehdusurheilua., mutta useimmiten sponsori kuitenkin haluaa
mainosvastiketta. Sitä voidaan tarjota monella eri tavalla, esim;






sponsorin nimi sisältyy kilpailun nimeen
mainos kilpailukutsussa ja purjehdusohjeissa
mainonta kilpailevissa veneissä (ks.WS:n säännöstöä 20)
mainoksia järjestelyveneissä, kääntömerkeissä, satamassa ja kerhorakennuksessa
sponsorin tuotteiden näyttely

3.2 KULUT
Alla on lueteltu eräitä ohjeellisia menoeriä:
















kilpailualueen kunnostaminen ja varustelu (vesillelaskuluiskat, nosturi, mittausrakennelmat jne.)
kilpailulautakunnan varusteet (ratamerkit, ankkurit, köydet, radiolaitteet), saattoveneet, polttoaine
palkinnot
protestilautakunnan kulut (matkat, majoitus jne.)
järjestäjien ja protestilautakunnan veneiden kulut (osuus poistosta, huolto, talvisäilytys, polttoaine)
kilpailutoimitsijoiden muonituskulut (mittaajat, toimistohenkilökunta, kilpailupäällikkö ja
kilpailulautakunta)
mittaajien kulut
lehdistöpäällikön kulut (esim. lehdistövene, muonitus)
huvitilaisuuksien kulut
posti-, puhelin- ja tietokonekulut
vakuutukset
mahdollinen palkattu henkilökunta
kilpailijoiden ja heidän veneidensä kuljetuskustannukset
veneiden vesillelaskun ja vesiltä noston kulut
odottamattomat kulut
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3.3 TULOT JA AVUSTUKSET







ilmoittautumismaksut
sponsorit (ks. WS:n säännöstöä 20 ja luokkasääntöjä)
SPV:n tai luokkaliiton mahdollinen tuki
omalta seuralta mahdollisesti saatava taloudellinen tuki
kunnan mahdollinen tuki rahana, lipputankoina, mittaustiloina, kuljetuksina, huvitilaisuuksina,
saniteettitiloina, jäteastioina jne.
 opetusministeriön antama tappiotakuu. Tämän voi saada MM- tai vastaavaan kilpailuun. SPV:n on
tehtävä anomus.

4 RATA JA PURJEHDUSOHJELMA
4.1 RATA-ALUE
Rata-aluetta valittaessa on syytä toimia seuraavasti;
 Välttäkää vesiliikenteen virallisia väyliä.
 Välttäkää runsaasti liikennöityjä vesiä.
 Rataympyrän kehän etäisyyden tuulen puolen rannasta pitäisi olla vähintään 15 kertaa rannan
korkeus.
 Välttäkää matalikkoja, jotka purjehtijoiden täytyy ottaa huomioon (syvyyden pitää mieluiten ylittää
kevytveneiden maston korkeus).
 Etäisyys kilpailusatamaan ei saisi olla yli 4 mpk.
 Valitkaa suojaisa vara-alue, jota voidaan käyttää kovalla säällä.
 Mikäli mahdollista, valitkaa katsojaystävällinen rata-alue.

Luokkaliitolla on usein omat vaatimuksensa rata-alueen ja ratatyypin suhteen.
Kun rata-alue on valittu, pitää
 varmistua siitä, ettei alueella kilpailun aikana ole muuta toimintaa (muita purjehduksia, muuta
vesiurheilua, puolustusvoimien ampumaharjoituksia, kalastusta ym.)
 ilmoittaa tarpeen vaatiessa kilpailusta lähimmälle VTS-keskukselle (Vessel Traffic Service).
VTS-aluekeskusten yhteystiedot, radiokanavat ym. tiedot löytyvät sivuilta:
http://www.liikennevirasto.fi/ammattimerenkulku/meriliikenteen-ohjaus/vts
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4.2 RATATYYPPI
Viime vuosina on tullut esille uusia vaihtoehtoja ratakilpailujen perinteisille radoille. Kehitys on mennyt
kohti useampia purjehduksia lyhyemmillä radoilla. Kun aikaisemmin mestaruuskilpailuissa oli 5–6
purjehdusta, on purjehdusten lukua eräissä tapauksissa lisätty yli 10:een. Toinen kehityssuunta on ollut
lisätä kilpailujen yleisöystävällisyyttä.
Useimmilla kansainvälisillä luokkaliitoilla on omat purjehdusohjelmaa ja ratatyyppiä koskevat
luokkasäännöt ja suositukset, joita pitää seurata MM- ja EM-kilpailuissa. Mikäli mahdollista niitä pitää
seurata myös PM- ja SM-kilpailuissa. Kun kilpailussa on useita luokkia samalla radalla, on tietenkin vaikeaa
täyttää kaikkien luokkaliittojen toivomukset, mutta on aiheellista tutustua eri rataehdotuksiin ja pyrkiä
hyvään kompromissiin

4.3 RADAN ERI OSAT
4.3.1 LÄHTÖ
Ratapurjehduksessa pitää aina käyttää luovilähtöä. Vain pitkillä radoilla tapahtuvissa matkakilpailuissa
voidaan hyväksyä sivumyötäis- tai myötätuulilähtö, ellei luovilähtöä pystytä järjestämään
Useimmiten käytetään kääntömerkkiä ulompana lähtömerkkinä. Jos lyhyelle radalle lähetetään monta
luokkaa tai laivuetta (engl. fleet) toistensa jälkeen, on olemassa vaara, että aikaisemmin lähteneet veneet
ehtivät purjehtia ensimmäisen kierroksen ja häiritsevät viimeisinä lähtevien lähtöä. Tämä voidaan välttää,
jos lähtölinja sijoitetaan täysin erilleen muiden merkkien suojan puolelle
Lähtölinjaa ja lähtöä käsitellään yksityiskohtaisesti luvussa 12.
4.3.2 LUOVI
Luoviosuus sijoitetaan suoraan tuulta kohti. Ensimmäisen luoviosuuden pitää olla niin pitkä, että veneet
ennättävät hajaantua eivätkä tule kaikki yhtä aikaa ensimmäiselle kääntömerkille.
4.3.3 MYÖTÄINEN
On tärkeää asettaa myötätuuliosuus oikein, jotta hyvä taktinen purjehdus on mahdollista. Viisto
myötätuuliosuus on taktisesti täysin mielenkiinnoton
4.3.4 SIVUMYÖTÄINEN
Sivumyötäinen on vähiten mielenkiintoinen rataosuus, varsinkin sellaisille veneille, jotka eivät pysty
plaanaamaan. Eräät köliveneluokat suosivatkin vain luovi- ja myötätuuliosuuksista muodostuvia ratoja.
Kevytveneluokilla on toisinaan vaihtoehtoisia ratoja siten, että kevyellä tuulella valitaan
sivumyötäisosuuksia vailla oleva rata ja kovemmassa tuulessa niitä sisältävä rata.
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4.3.5 MERKKIEN KIERTÄMINEN
Normaalisti rata kierretään vastapäivään siten, että kaikki merkit jätetään vasemmalle. Tämä on ainoa
oikea tapa silloin kun radalla on paljon veneitä. Sen sijaan on tullut tavaksi, että parikilpailun kaksi venettä
purjehtivat radan myötäpäivään.
Merkeillä esiintyvän tungoksen välttämiseksi voidaan käyttää kahdesta merkistä muodostuvaa porttia
yhden merkin sijasta. Merkkien välinen etäisyys voi olla seitsemän veneenmitan suuruusluokkaa. Veneen
täytyy mennä portista sisään, mutta se saa sitten valita, kumman merkin se kiertää. Tätä menetelmää
käytetään, kun kierretään myötätuuliosuudelta luoviosuudelle. Kun kierretään luovilta myötäiseen, voidaan
sijoittaa ylimääräinen merkki, ns. sivumerkki (offset) luovimerkin rinnalle n. 70-100 metrin päähän siten
että syntyy hyvin lyhyt, tuulta vastaan kohtisuora sivutuuliosuus. Tällä tavoin voidaan välttää
kohtaamistilanteita ja jopa törmäyksiä ylämerkin välittömässä läheisyydessä.
4.3.6 MAALIIN TULO
Ennen oli tavallista, että lähtöalus siirretään sellaiseen asemaan, että luovimerkistä tulee maalilinjan ulompi
merkki. Tämän etuna on se, että saadaan yksi luoviosuus lisää. Toisinaan tehdään erillinen maalilinja jonkin
matkaa luovimerkin tuulen puolelle. Tämä on edullista silloin kun on monta luokkaa, jolloin myöhemmin
lähteneet, merkkiä kiertävät veneet eivät häiritse aikaisemmin lähteneitä veneitä.
Kun samana päivänä järjestetään monta purjehdusta, lähtöaluksen ja osallistuvien veneiden siirtäminen
takaisin lähtöpaikalle tuottaa huomattavan ajanhukan, jonka mielellään välttää.
Maaliintulo myötätuuleen, alkuperäisen lähtölinjan yli on eräs mahdollisuus. Kuitenkin silloin kun on paljon
veneitä, kilpailulautakunnalla voi olla suuria vaikeuksia nähdä veneen purjenumero, kun isopurje on
maalilinjan suuntainen.
Jos asetetaan ylimääräinen merkki, voidaan järjestää sivumyötäismaaliintulo lähtöalusta siirtämättä. Tätä
ratkaisua käytetään trapetsoidiradoilla, jolloin yleinen käytäntö suurissa regatoissa on käyttää erillistä
maalialusta. Vielä eräs mahdollisuus on sijoittaa lähtö- ja maalilinja siten, että ensimmäinen luoviosuus
lyhenee vähän ja että maaliin tullaan hyvin lyhyen luoviosuuden jälkeen. Jos lähtölinja on pitkä, pitää
maalilinjan pituus rajoittaa ylimääräisellä merkillä, joka lasketaan lähdön jälkeen. Maalilinjaa käsitellään
yksityiskohtaisesti kohdassa 13.6.

4.4 ERÄITÄ TYYPILLISIÄ RATOJA
Tässä luvussa käsitellään vain tavalliseen ratakilpailuun tarkoitettuja ratoja. Muiden kilpailumuotojen ratoja
käsitellään lisäyksissä.
Radan tai ratavaihtoehdon valintaa säätelee monta tekijää.






Luokkien määräykset ja toivomukset
Muut luokat tai laivueet eivät saa kohtuuttomasti häiritä kilpailijoita
Luokan lähtöjen välillä ei saa olla pitkiä odotteluja
Järjestäjien ja veneiden saavutettavuus
Saatavilla oleva rata-alue ja sitä koskevat mahdolliset rajoitukset.
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Kuva 1 esittää perinteistä kolmiorataa (Napolin olympiaregatasta 1960). Kuvassa on sellainen muunnelma,
jossa lähtö- ja maalilinja ovat ratakuvion ulkopuolella. Tätä suositellaan, jos samalla radalla on monta
luokkaa tai erää. Tavallinen saman ratatyypin muunnelma on sellainen, jossa on yksi kierros lisää, joko
sivumyötäinen – sivumyötäinen – luovi tai myötäinen – luovi. Tämä sopii silloin kun rata-alue on rajoitettu
tai kun halutaan lyhyt rata, jossa on paljonmerkin-kiertoja. Jos on monta luokkaa, voivat hitaammat,
myöhemmin lähtevät veneet purjehtia yhden kierroksen vähemmän. Nykyisin tätä käytetään yhä
harvemmilla luokilla.
Kuva 2 esittää luovista ja myötäisestä koostuvaa rataa, johon vielä kuuluu hyvin lyhyt luovinjälkeinen
sivutuuliosuus tungoksen välttämiseksi (ei välttämätön). Tätä käytetään usein sekä köliveneille,
kevytveneille että skiffeille. Rata ei sovellu useammalle kuin kahdelle luokalle tai laivueelle (fleet)
samanaikaisesti. Lähtö- ja maalilinja voidaan tietenkin asettaa kuvan 1 tapaan ja kierrosten lukua voidaan
muutella.
Kuva 3 esittää trapetsoidirataa, jota on käytetty olympialaisissa ja muissa suurissa kilpailuissa vuodesta
1996 lähtien. Ajatuksena on, että aikaisemmin lähtevä luokka tai erä luovii ensin sisäsilmukassa ja sitten
ulkosilmukassa, kun taas myöhemmin lähtevä luokka luovii molemmat kerrat sisäsilmukassa.
Samanaikaisesti radalla voi olla 3-4 luokkaa tai laivuetta. Lähtöpaikka ja maali ovat toistensa lähellä, mikä
säästää aikaa silloin kun samana päivänä on monta purjehdusta. Haittapuolena tämän tyyppisellä radalla
on, että sitä on vaikeata muuttaa tuulen suunnan muuttuessa. Jos halutaan yhtä pitkät silmukat, täytyy
käyttää erillistä maalialusta ellei lähtöalusta siirretä. Viimeisen sivumyötäisosuuden tulee olla riittävän
jyrkkä, jotta veneiden tunnistaminen on helpompaa.
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Kuva 4 esittää rataa, jossa on sivumyötäismaaliintulo ja jossa sekä lähtö- että maalilinja lähtevät paikallaan
pysyvästä lähtöaluksesta. Tämä on käytännöllinen rata, jos on monta peräkkäistä purjehdusta.
Kuva 5 esittää toista rataa, jossa on yhteinen lähtö- ja maalilinja. Edellisestä poiketen tämä voidaan
muuntaa sellaiseksi, että siinä ei ole sivumyötäisosuuksia. Tämä rata on yksinkertainen ja se on helppo
sovittaa purjehduksen aikana vaihtelevaan tuulen suuntaan. Maalilinjanpituutta rajoittavaa lippua
(mielellään erivärinen kuin lähtölinjan lippu) ei saa panna paikalleen ennen kuin kaikki veneet ovat
lähteneet. Tämä pitää tietenkin ilmoittaa purjehdusohjeissa.
Kuvat 6 ja 7 täydentävät kuvaa 3. Ne esittävät trapetsoidirataa, jossa on ulko- ja sisäsilmukka ja jonka maali
on lähtölinjan vastakkaisella puolella lähtöalusta. Tällä järjestelyllä on seuraavat edut: veneillä on
luovimaaliintulo, josta monet pitävät; veneet ovat lähellä lähtölinjaa seuraavaa lähtöä odotellessaan;
erillistä maalialusta ei tarvita eikä lähtöalusta tarvitse siirtää.
Suurissa lähdöissä käytetään usein porttia vähentämään tungosta alamerkillä (kuva 7). Ulkosilmukkaa (kuva
6) purjehdittaessa veneet ovat jo levittäytyneet melko laajalle, kun ne saavuttavat merkin 3, joten siellä
portin tarve on vähäisempi. Portin leveyden tulee olla noin 7 veneenmittaa (ks. määritelmä vyöhyke) mutta
ei juuri enempää.
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4.5 RADAN PITUUS
Radan pituus riippuu kilpailevien veneiden nopeudesta ja kilpailun arvosta. Tavalliset radan pituudet ovat
seuraavan taulukon mukaiset:
 Optimistijolla
ja Zoom

2-4NM

 muut
kevytveneet

4-8NM

 pienet ja
keskisuuret
köliveneet

8-12NM

 avomeriveneet

15-20NM

Usein radan pituus määrätään tietyn tasoisen mestaruuskilpailun säännöissä.
Uusien ratatyyppien kehittelyn yhteydessä on pyrkimys ollut kohti suurta määrää purjehduksia lyhyillä
radoilla. Tällöin ei puhuta radan pituudesta vaan purjehdukseen tarvittavasta ajasta. Tämä merkitsee sitä,
että radan pituus valitaan tuulen nopeuden perusteella. Suurissa mestaruuskilpailuissa pyritään seuraavan
taulukon mukaisia tavoiteaikoja (engl. target time).
 49er - 35min
 E-jolla, Laser, 470 - 60min
 Finn, Star - 75min

4.6 KUINKA MONTA LUOKKAA SAMALLE RADALLE?
Monissa mestaruuskilpailusäännöissä määrätään, että luokan on oltava yksin radalla. Olympiapurjehduksissa on useimmiten ollut kaksi luokkaa samalla radalla. Suurissa regatoissa on tavallista pitää
samalla radalla jopa kuusi luokkaa mutta ei mielellään sen enempää. Jos rata on pitkä ja muodostuu vähistä
kierroksista ja jos osanottajia on vähän, voi radalle ottaa useampia luokkia kuin vastakkaisessa
tapauksessa.
Optimisti- ja Zoom 8 -jollat sijoitetaan mieluiten omalle radalleen, samoin laudat.
4.7 LAIVUEISIIN JAKAMINEN
Kun samassa lähdössä on hyvin suuri määrä veneitä, vaikeuksia tulee sekä osanottajille että järjestäjille.
Osanottajille kilpailu tulee tavallista sattumanvaraisemmaksi, kun lähdössä ja merkeillä on tungosta.
Järjestäjien on vaikea valvoa lähtölinjaa, kun lähdössä on paljon veneitä pitkällä linjalla, ja on vaikea
tunnistaa veneitä, jotka ylittävät lähtölinjan liian aikaisin (merkintä OCS).
Mitä pitempi rata on käytössä, sitä enemmän veneitä voi lähteä samanaikaisesti.
Eri luokkaliitoilla on eri käsitys suurimmasta lähtijämäärästä. Joka tapauksessa pitää voida hyväksyä yli 50
venettä samaan lähtöön, eikä 100 venettä ole mikään mahdottomuus.
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Kun luokan osanottajamäärä on hyvin suuri, on tavallista jakaa luokka useisiin tasavahvoihin laivueisiin,
joista käytetään nimityksiä keltainen, sininen, punainen jne. tai A, B, C jne. Valinta-sarja purjehditaan näissä
laivueissa, joihin jako suoritetaan uudestaan jokaisen päivän jälkeen käyttäen kaavaa, jonka tarkoituksena
on pitää laivueet tasaväkisinä. Valintasarjaa seuraa loppu-sarja, jossa valintasarjan parhaat purjehtivat
kultalaivueessa, seuraavat hopealaivueessa jne. Loppukilpailu eli Medal Race purjehditaan usein
olympialaisissakin käytetyn Addendum Q:n mukaan.
Jotkut luokkaliitot suosittelevat suurten osallistujamäärien ollessa kysymyksessä, että jako laivueisiin
suoritetaan viimeisen rankinglistan perusteella siten, että esim. listan 1,2,3 sijoitetaan laivueisiin 1,2,3,
listan 4,5,6 laivueisiin 1,2,3 jne. Muutokset eri laivueiden välillä tehdään päivittäin lahtien edellisen päivän
tuloksista. Tästä kannattaa keskustella luokkaliiton kanssa.

4.8 KUINKA MONTA PURJEHDUSTA?
Kilpailuun sisältyvien purjehdusten luku riippuu kilpailun merkittävyydestä ja käytettävissä olevasta ajasta.
Luokkaliitoilla on useimmiten tärkeisiin mestaruuskilpailuihinsa selvät säännöt. Esim. kahtena laivueena
purjehditussa lasereiden EM-kilpailuissa oli valintapurjehduksia kahdeksan ja loppupurjehduksia neljä.
Koska päivässä oli kaksi purjehdusta, kilpailu kesti kuusi päivää. Viikonloppukilpailussa voidaan usein
sopivasti purjehtia kuusi purjehdusta kahdessa päivässä. Pyrkimys on ollut useisiin purjehduksiin lyhyillä
radoilla.

5 KILPAILUKUTSU
5.1 VAKIOTIEDOT
Arvokilpailun kutsun liitteineen pitää olla riittävän yksityiskohtainen. Siihen pitää sisältyä kaikki, mitä
kilpailijoiden (ja heidän avustajiensa) tarvitsee tietää ennen kuin he tulevat kilpailupaikalle ja saavat
purjehdusohjeet. Kilpailun järjestäjän on syytä käyttää liitettä K kutsun mallina. Tarkoitusta palveleva
sabloni suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi on SPV:n verkkosivuilla.
Pakollinen sisältö selviää säännöstä J1.1. Luokkasääntöihin mahdollisesti sisältyvät erityismääräykset on
myös otettava huomioon. Jos kilpailun sponsori toivoo, että osanottajat ovat paikalla tietyissä tilaisuuksissa,
tämä täytyy ilmoittaa kilpailukutsussa.
Säännössä J1.2 on lueteltu erinäisiä lisätietoja, jotka ovat usein hyödyllisiä ja tarpeellisia tietyissä
kilpailuissa. Mikäli SPV:n määräyksiä sovelletaan kansainvälisessä kilpailussa (ks. tämän oppaan kohtaa 7.2,
L1.2), on aiheellista ottaa huomioon sääntö J1.2(4) ja kappale K1.2.
Muut tiedot eivät kuulu kilpailukutsuun vaan ne on ilmoitettava kutsun liitteissä.
Eräs SPV:n määräys Kilpailukalenterissa koskee veneiden tunnistamista (purjenumero) liitteen G mukaisesti.
Protestilautakunta tai kilpailulautakunta voi myöntää tästä poikkeamisluvan. Jos tämä mahdollisuus
halutaan, siitä on ilmoitettava purjehdusohjeissa.
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5.2 KILPAILUKUTSUN LIITTEIDEN LISÄTIEDOT
Sääntöjen J1.1 ja J1.2 mukaisen kilpailukutsun lisäksi järjestäjän on syytä liitteissä toimittaa kilpailijoille
muitakin tärkeitä ja valaisevia tietoja, kuten
 tiedot kuljetuksista ja huolintayhtiöstä (avustamaan lupautuneen yhtiön nimi, osoite, puhelin sekä
sähköpostiosoite)
 nostureiden ja muiden venepalveluiden saatavuus
 matka- ja majoitusjärjestelyt
 huviohjelma
 karttoja ja turisti-informaatiota

6 ORGANISAATIO
Sen jälkeen kun kutsu on lähetetty, on syytä käydä läpi lopullinen organisaatio. Sen suuruus riippuu
tietenkin tapahtuman suuruudesta ja merkityksestä. Älkää tehkö liian suurta - muttei myöskään liian pientä
organisaatiota. Organisaatio voi olla esim. seuraavan kaavion mukainen.
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PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ kantaa päävastuun kilpailusta. Hän vastaa itse taloudesta sekä koordinoi ja valvoo
koko toimintaa.
JURY (kansainvälinen tuomaristo) on täysin irrallinen elin, joka valvoo, että ISAF:n ja muita sääntöjä
noudatetaan. Juryn tehtävät ja vastuu selviävät säännöstä 91 ja liitteestä N. Kansallisissa ja sitä
pienemmissä kilpailuissa samaa tehtävää voi hoitaa protestilautakunta, joka koostuu yhdestä tai
useammasta tuomarista. SM-kisoissa tuomaristolle on asetettu kuitenkin muodolliset pätevyysvaatimukset.
KILPAILUPÄÄLLIKKÖ ja hänen johtamansa organisaatio kilpailulautakunta ovat vastuussa itse kilpailusta.
Vastuu alkaa osallistumisesta kilpailukutsun laadintaan ja ulottuu kilpailun loppuun asti. Siihen kuuluu myös
kaikki tarvittava välineistö.
KILPAILUTOIMISTO on järjestäjiä palveleva hallintotoimisto, jonka pitää auttaa myös osanottajia. Kielitaito
on välttämätön kansainvälisissä kilpailuissa. Toimistossa pitää olla seuraavat välineet: puhelin,
kopiokone/printteri sekä tietokone jossa on tuloslaskentaohjelma. Megafoni tai kaiutinjärjestelmä on myös
tarpeellinen.
Toimiston pitää olla yhteydessä sääpalveluun, joka yleensä pystyy toimittamaan rata-aluetta koskevia
ajantasaisia sääennusteita. Tämä on erityisen tärkeää avomerikilpailuissa. Parasta on tietysti saada
meteorologi kertomaan kilpailijoille, mitä he voivat odottaa säältä.

HUOLTO
On tarkoituksenmukaista antaa yhden henkilön alaisuuteen kaikki sellaiset käytännön toimet, joilla ei ole
tekemistä itse kilpailemisen kanssa. Tärkeissä kilpailuissa on tarpeellista sopia purjeentekijän ja
veneenkorjaajan kanssa mahdollisuudesta tarjota nopeaa palvelua osanottajille. Kun purjeita mitataan,
tapahtuu aika usein, että niitä joudutaan muuttamaan ennen kuin ne voidaan hyväksyä.
Verkkosivuilla olevat kartat ja ajo-ohjeet seuran satamaan ja kilpailutoimistoon helpottavat kilpailijoita
löytämään perille, samoin hankaliin risteyksiin sijoitetut viitat. Kilpailusatamassa tarvitaan opasteita
kilpailutoimistoon, mittauspaikalle, protestihuoneeseen jne.
Mestaruuskilpailuissa mitataan tavallisesti osanottajien veneet ja purjeet. On aiheellista ottaa hyvissä ajoin
yhteys sopivaan mittaajaan. Myös luokkaliittoon on otettava yhteyttä. Konstruktioluokkien mittaus on
usein varsin työlästä, kun taas tiukkasääntöisten yksityyppiluokkienmittaukset usein rajoittuvat purjeiden
mittaukseen ja mittaustodistuksen tarkastukseen. Purjeiden mittaukseen täytyy varata riittävä tila.
Purjeiden siirtäminen mittauspaikalle täytyy järjestää. Mittaukseen tarvitaan mittaajan lisäksi joukko
avustajia.
Erityisesti avomeripurjehduksessa on tärkeää tarkastaa turvallisuusvarusteet
Selostus suoritetuista mittauksista ja tarkastuksista on annettava kilpailulautakunnalle. Epäselvät tapaukset
sekä mahdolliset kilpailusta pois sulkemiset ratkaisee protestilautakunta. Katso sääntöjä 76 ja78.
LEHDISTÖPÄÄLLIKKÖ
Lehdistöpäällikön työ riippuu täysin kilpailun tärkeydestä.
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HUVIOHJELMA, KERHOMESTARI
On syytä valita henkilö, jolla on vastuu huviohjelmasta. Jos seuralla on kerhomestari, on tietenkin
tarkoituksenmukaista, että hän ottaa vastuun kilpailun sosiaalisesta puolesta. Voidaan myös harkita
mahdollisuutta, että hän hoitaa majoituksen sekä sen osan tiedotusta, joka ei suoranaisesti liity
purjehtimiseen.

7 PURJEHDUSOHJEET
7.1 OHJEITA KOSKEVAT VAATIMUKSET
Kilpailupäällikkö laatii purjehdusohjeet, mielellään yhteistyössä protestilautakunnan puheenjohtajan
kanssa. Eräissä tapauksissa myös kansainväliset luokkaliitot haluavat tarkistaa purjehdusohjeet, erityisesti
silloin kun niillä on omat malliohjeet. Säännöissä 90.2 ja liitteissä J2 ja S käsitellään purjehdusohjeita
yksityiskohtaisesti.
Älkää käyttäkö mallina vanhentuneita ohjemalleja, sillä uudet säännöt aiheuttavat usein paljon kriittisiä
muutoksia.
Tärkeissä kilpailuissa purjehdusohjeet pitää voida jakaa osanottajille kutsussa ilmoitettuna aikana, joka on
sopivasti pari päivää ennen ensimmäistä purjehdusta. Vähäisemmissä tapahtumissa riittää edellinen päivä.
Ohjeet on annettava myös protestilautakunnalle. Myös kilpailukutsuja pitää olla tarjolla.
Ohjeiden pitää olla yksinkertaiset ja helposti luettavat. Niiden pitää sisältää vain itse kilpailemista koskevia
asioita. Huvitilaisuuksia, korjauspalvelua, satamaa, pysäköintiä yms. koskevat tietoja ei pidä sisällyttää itse
ohjeisiin, vaan on annettava erikseen. Purjehdusohjeiden kanssa on jaettava täydellinen osanottajaluettelo.
Tavallista on, että kaikki kirjallinen tieto kootaan kansioon, joka annetaan osanottajalle, kun hän tulee
kilpailupaikalle. Protestilautakunnallekin annetaan kutsu, purjehdusohjeet ja osallistujaluettelo. Myös
lehdistön edustajille pitää muistaa antaa tietoja.
7.2 MALLIOHJEET
Purjehdusohjeiden laadinnassa on täysi syy seurata sääntöjen liitettä L, sen laajennettua versiota LE (”L
Expanded”), joka on WS:n verkkosivuilla (www.sailing.org), sekä mahdollisia luokkaliiton malliohjeita.
Liitteen L käyttämistä palveleva runko on SPV:n verkkosivuilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä,
kuten myös liitteen LE englanninkielinen sabloni. Näiden runkojen käyttöä suositellaan, jotta
purjehdusohjeet olisivat sääntöjen mukaiset, sisältäisivät kaiken tarpeellisen tiedon ja noudattaisivat
standardia. Sitä paitsi mallirungon käyttö helpottaa purjehdusohjeiden kirjoittamista.
Kansallisen järjestön (SPV) määräykset on mainittu SPV:n verkkosivuilla. Ne koskevat mm. kilpailujen
järjestämistä ja muita kilpailuehtoja. Kaikki nämä ovat automaattisesti voimassakotimaisissa kisoissa ilman
että niitä tarvitsee erikseen mainita purjehdusohjeissa. Kotimaisissa kilpailuissa on täten normaalia jättää
pois ohje L1.2.
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Kansainvälisissä kilpailuissa on sitä vastoin normaalia, että SPV:n määräyksiä ei sovelleta. Silloin pitää L1.2:n
toinen toisinto sisällyttää purjehdusohjeisiin: “The prescriptions of the Finnish national authority will not
apply.”
Siinä määrin kuin SPV:n määräyksiä noudatetaan kansainvälisessä kilpailussa, niiden englanninkielinen
teksti on liitettävä purjehdusohjeisiin (säännöt 90.2(b) ja J2.2(6)).
L8.1 Nykyään on varsin tavallista, että radan pituus sovitetaan tuuliolosuhteisiin siten että purjehdus
voidaan suorittaa sopivassa ajassa. Tätä aikaa sanotaan englanniksi nimellä ”target time”, tavoiteaika.
Tavoiteaikaa koskeva teksti voidaan sopivasti lisätä ohjeen L15 taulukkoon, jonka otsikoksi sitten tulee
Enimmäis- ja tavoiteajat. Ks. tavoiteaikoja kohdasta 4.5.
L8.2 Kompassisuuntima merkille 1 on tapana näyttää vain tärkeissä, pitkillä radoilla purjehdittavissa
kilpailuissa. Näyttö on hyödyllinen apukeino, kun näkyvyys on huono ja tuuli epävakaa.
L8.4 On usein hyvä, jos on tarjolla mahdollisuus radan lyhentämiseen. Sen kieltävä ohje jätetään pois,
elleivät luokkasäännöt toisin määrää.
L12.1 Kilpailulautakunta voi joko siirtää merkkiä tai laskea uuden. Ks. kahta vaihtoehtoa ohjeessa L12.1
Muuttaakseen seuraavaa rataosuutta kilpailulautakunnan täytyy säännön 33 mukaan näyttää lippua C ja
antaa toistuvia äänimerkkejä. Sen lisäksi pitää näyttää kompassisuuntima ja/tai vihreää kolmiomaista tai
punaista suorakulmaista viestiä, kun seuraavaa merkkiä on siirretty (siirretään) oikealle tai vastaavasti
vasemmalle. Näyttämällä merkkiä + tai – ilmoitetaan, että rataa (poijujen väliä) on pidennetty
(pidennetään) tai vastaavasti lyhennetty (lyhennetään). Ellei näin ole tarkoitus tehdä, asia täytyy ilmoittaa
purjehdusohjeissa esim. näin: Sääntöä 33 muutetaan siten, että suunnan tai pituuden muutosta ei näytetä.
L14 Sääntö 44.2, Kahden käännöksen rangaistus, on voimassa, ellei purjehdusohjeissa muuta ilmoiteta.
Useimmiten tämä on sopiva rangaistus, jolloin L14.1 ja L14.2 jätetään pois. Hitaasti kääntyvien
katamaraanien ja isojen köliveneiden ratakilpailuissa kaksi käännöstä korvataan tavallisesti yhdellä
käännöksellä. Tällöin L14.2 sisällytetään purjehdusohjeisiin.
Sääntö 44.3, Pisterangaistus, on nykyään harvinainen vaihtoehto matkakilpailuissakin. Tällöin sovelletaan
ohjetta L14.1. Kahden käännöksen rangaistus on liian lievä pitkissä matkakilpailuissa.
Kevytveneiden ja tiettyjen rataköliveneiden kilpailuissa on usein paikallaan, että protestilautakunta voi
ilman tutkintaa rangaista venettä, joka on rikkonut sääntöä 42. Tällöin sovelletaan ohjetta L14.4 ja liitettä P.
On myös mahdollista että luokkasäännöistä riippuen, sääntö 42 osittain lakkaa pätemästä (liite P5), kun
tuulen nopeus ylittää tietyn rajan. Tämä viestitetään lipulla O (”Off”). Kun sääntö 42 kokonaisuudessaan
palautetaan voimaan, viestinä on lippu R (”Restored”). Eri luokilla on eri tuulirajoja sekä tiettyjä pienehköjä
poikkeamia säännön soveltamisessa.
On aina aiheellista määrätä enimmäisaika; avomeripurjehduksessa ei enimmäisaikaa kuitenkaan yleensä
käytetä. Ratakilpailussa määrätään usein myös ensimmäisen luoviosuuden enimmäisaika. Joskus on vieläpä
määrätty enimmäisaika jokaiselle merkille tuloon. Enimmäisajan sijasta ei ole viisasta määrätä
vähimmäisnopeutta, sillä tästä voi aiheutua kiistoja, koska radan pituus harvoin ilmoitetaan tarkasti tai
yksiselitteisesti.
Valittavat aikamäärät riippuvat veneluokasta ja radan pituudesta.
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7.3 PURJEHDUSOHJEIDEN MUUTOKSET
Säännössä 90.2(c) sanotaan, miten menetellään jo julkaistuja purjehdusohjeita muutettaessa. Tämä on
tärkeä asia, sillä purjehdusohjeita muutetaan valitettavasti varsin usein. Muutoksia on vältettävä niin
pitkälle kuin mahdollista. On muistettava, että maissa olevien purjehtijoiden huomio kiinnitetään muutos
ilmoituksiin lipulla L ja äänimerkillä.

8 TEHTÄVÄT JUURI ENNEN KILPAILUN ALKUA
8.1 TOIMITSIJAKOKOUS
Kokoukseen kutsutaan kilpailun kaikki toimihenkilöt ja protestilautakunnan jäsenet. Heidät esitellään
toisilleen ja heidän tehtävänsä kilpailun aikana selostetaan lyhyesti.
8.2 LEHDISTÖKONFERENSSI
Lehdistölle, radiolle ja TV:lle järjestetään tiedotustilaisuus, jossa selostetaan koko kilpailutapahtuma. Mikäli
kilpailuun osallistuu tunnettuja purjehtijoita, näiden kanssa pitää sopia median haastattelusta.
Tässä tilaisuudessa voidaan ilmoittaa lehdistöveneestä ja mahdollisista katselija-aluksista.

9 KILPAILULAUTAKUNNAN VALMISTELUT
9.1 PÄTEVYYSVAATIMUKSET
Kaikkien vesillä toimivien kilpailulautakunnan jäsenten ja järjestämisveneiden miehistöjen pitää olla
tottuneita vesilläliikkujia. Heillä olisi hyvä olla omakohtaista kilpapurjehduskokemusta. SPV:n myöntämä
kilpailunjärjestäjän pätevyys on huomattava etu.
Kilpailupäälliköllä pitää olla vankka kokemus kilpailujärjestelyistä ja hänen pitää osata säännöt. Tärkeissä
kilpailuissa kilpailupäällikön pitää olla SPV:n nimittämä kansallinen kilpailupäällikkö. SPV järjestää
säännöllisesti kilpailunjärjestäjän ja kilpailupäällikön kursseja. World Sailing tai luokkaliitto vaativat usein
että kansainvälisissä mestaruuskilpailuissa lautakuntaa johtaa henkilö, jolla on kansainvälisen
kilpailupäällikön (International Race Officer, IRO) pätevyys.
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9.2 LÄHTÖALUS (useimmiten myös maalialus)
Lähtöalukseksi soveltuu riittävän merikelpoinen moottorivene tai purjevene, jossa on tilaa vähintään
neljälle henkilölle ja tarpeellisille varusteille ja jossa on riittävän voimakas moottori. Suuret ja raskaat
veneet eivät ole suositeltavia, koska ne vaativat suuria ankkureita pysyäkseen paikallaan ja ne ovat raskaita
ja hitaita käsiteltäviä. Tärkeää on, että veneestä voidaan helposti käsitellä ankkureita, kääntömerkkejä ym.
Alla oleva kuva esittää lähtöalukseksi varustettua moottorivenettä.

9.3 LÄHTÖALUKSEN MIEHISTÖ
Lähtöaluksella tarvitaan yleensä 4–5 hengen miehistö. Sopiva työnjako on seuraava:
KILPAILUPÄÄLLIKKÖ
 vastaa järjestelyistä koko rata-alueella ja huolehtii siitä, että lähtölinja, rata ja maalilinja on asetettu
parhaalla mahdollisella tavalla johtaa työtä lähtöaluksella
 tarkkailee lähtölinjaa lähdössä ja päättää mahdollisesta yksittäisestä tai yleisestä palautuksesta.
Hän toteaa veneet, jotka ylittävät lähtölinjan liian aikaisin, ja valvoo, että palautetut palaavat
oikein.
 pitää radioyhteyttä muihin järjestämisveneisiin voi myös ajaa lähtöalusta, ellei veneen-kuljettajaa
ole erikseen
AJANOTTAJA
 tarkkailee aikaa ja huutaa, kuinka paljon aikaa on jäljellä seuraavaan viestiin. Toiminta alkaa 5 min
ennen ensimmäistä varoitusviestiä ja jatkuu viimeiseen lähtöviestiin saakka, huudot esim.
seuraavan periaatteen mukaisesti:
 ensimmäiset 4 minuuttia joka 30. sekunti
 viimeisen minuutin ensimmäiset 50 sekuntia joka 5. sekunti
 viimeiset 10 sekuntia joka sekunti
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 ampuu laukaukset ja antaa muut äänimerkit. Paukkupatruunat ovat vaarallisia lähietäisyydellä
ja voivat aiheuttaa vahinkoja vielä kymmenien metrien päässä. Ammu suoraan ylöspäin mutta
ei purjeisiin eikä lippuihin. Jos käytetään viestiraketteja ampuvaa lähetyspistoolia, se
laukaistaan 1 tai 2 sekuntia ennen lähtöviestin hetkeä (rakettien ominaisuuksista riippuen).
Laukaus suunnataan viistosti ylös lähtölinjan eteen.
Älä unohda varmistinta; varmistukseen jääminen on tavallisin syy aseen laukeamattomuuteen. On hyvä
ottaa tavaksi tarkistaa varmistus esim. 10 s ennen laukausta. Ellei lähtöön liittyvää laukausta tai muuta
äänimerkkiä voi antaa oikealla ajallaan, se on jätettävä kokonaan pois sen sijaan että sen antaisi liian
myöhään. Ks. sääntöä 26.
Muista, että paukkupatruunoita ampuville aseillekin vaaditaan aseenkantolupa.
Käyttäkää kuulonsuojaimia!

LIPPUVIESTITTÄJÄ
 hoitaa kaikki lippuviestit. (Palautuslippuja voi hoitaa joku muukin, esim. sihteeri.)

SIHTEERI
 rastii osallistuvat veneet osanottajalistaan ennen lähtöä
 auttaa tunnistamaan veneet, jotka ylittävät linjan liian aikaisin
 hoitaa maaliintulopöytäkirjan ja ilmoittaa tulokset puhelimella kilpailutoimistoon.

MUUT HENKILÖT
eivät ole tarpeen lähtöaluksella. Katselijat, lehtimiehet yms. vain häiritsevät työtä. Heille pitää olla muita
veneitä tarjolla.
9.4 MERKKIVENEET
Merkkiveneillä tarkoitetaan tässä oppaassa veneitä, joiden ensisijaisena tehtävänä on radan tekeminen ja
mahdollinen muuttaminen. Toissijaisena tehtävänä on merkkien kierron valvominen. Merkkiveneiksi
soveltuvat avoimet tai puoliavoimet moottoriveneet, jotka ovat riittävän merikelpoisia kyseisen rata-alueen
oloihin. Vauhdiksi riittää hyvin 12–15 solmua. Etäisyysloki on hyvä radan pituuden mittaamiseksi. GPS on
erinomainen apuvälinemerkkien sijoittamiseksi oikeille paikoilleen.
Merkkiveneen miehistöksi riittää kaksi henkeä. Ainakin toisella heistä pitää olla aikaisempaa kokemusta
ratakilpapurjehduksen järjestämisestä. Merkkiveneiden lukumäärä riippuu ratatyypistä ja säästä. Yleensä
yksi merkkivene vastaa korkeintaan kahdesta merkistä. Yksi veneistä toimii aina lähtölinjaveneenä, joka
valvoo linjaa lähtöaluksen vastaisesta päästä. Kaikilla merkkiveneillä pitää olla välineet radan muutoksen
viestittämiseksi. Yleisesti niiden tehtävänä on seurata, mitä radalla tapahtuu.
Merkkiveneet samoin kuin muutkin kilpailun viralliset veneet on syytä merkitä sopivalla tunnistuslipulla.
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9.5 MUUT VENEET
Tärkeissä kilpailuissa tarvitaan yksi tai useampia moottoriveneitä protestilautakunnan käyttöön. Lisäksi
tarvitaan veneitä katsojia ja lehdistöä varten. Näihin tarvitaan mukaan kokeneita kilpapurjehtijoita, jotka
pitävät huolen siitä, että moottoriveneet eivät häiritse radalla kilpailevia veneitä. Ratakilpailuissa, niin kölikuin kevytvenekilpailuissakin on tavallista, että tuomarit itse – yleensä kaksi tuomaria veneessä – ajavat itse
tuomariveneitä, mieluiten kumiveneitä.
9.6 TURVAVENEET
Turvaveneet ovat tärkeä tekijä. Niiden lukumäärä riippuu kilpailevien veneiden tyypistä ja lukumäärästä.
Myös kilpailijoiden purjehduskokemus ja venetyyppi vaikuttavat turvaveneiden määrään. Navakassa
tuulessa, kun vesi on kylmää, ja kun ollaan avoimilla radoilla, pitää tavoitteena olla yksi turvavene 10
kilpailevaa kevytvenettä kohti. Kokeneiden kilpailijoiden ja suotuisan sään ollessa kysymyksessä
turvaveneitä voi olla vähemmän. Kansainvälisissä mestaruuskilpailuissa luokan vaatimus on usein 1
turvavene/20 kilpailijaa. Lähtöaluksen ja merkkiveneiden ei kuulu osallistua pelastustoimiin todella kriittisiä
tilanteita lukuun ottamatta. Lisätietoa on liitteessä J, Vastuu ja turvallisuus. Turvaveneiden lisäksi voidaan
tarvita vielä muita veneitä hinaamaan kilpailijaveneet radalle ja radalta tyynellä.
9.7 KALUSTO
9.7.1 KÄÄNTÖMERKIT
Kääntömerkkeinä pitää mieluiten käyttää oranssin tai keltaisen värisiä täyteen puhallettavia
lieriönmuotoisia muovipoijuja. Tetraedrin muotoiset poijut näkyvät huonommin ja ovat vaikeampia
käsitellä. Tangoissa olevat liput näkyvät huonosti eikä niitä pitäisi käyttää kuin erikoistarkoituksiin.
Lyhyillä radoilla purjehtiville kevytveneille riittää poijujen kooksi 1 m:n läpimitta ja 1,5 m:n korkeus. Pitkillä
radoilla purjehtiville köliveneille sopivat mitat ovat 1,2 m:n läpimitta ja 2m:n korkeus.
Poijun alle ripustetaan irrotettava paino, joka pitää poijun pystyssä kovassakin tuulessa. Sopivia ankkureita
ovat esim. kokoontaitettavat naarat, painoltaan 5–7,5 kg poijun koosta riippuen. Kovassa säässä on
ankkuriköyteen hyvä kiinnittää ylimääräinen ankkuri 5–10 m:n päähän pääankkurista. Köyden on oltava niin
pitkä, ettei ankkuri laahaa. Ankkuriköydeksi riittää 8 mm:n nailoninen lippunaru. Köyden sotkeutumisen
välttämiseksi se kannattaa kiertää vedenkestävästä vanerista tehdylle kelalle, joka jää veteen poijun alle; ks.
kuvaa
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Kun radan suuntaa muutetaan purjehduksen aikana, on usein toivottavaa, että siirretty tai uusikääntömerkki on erinäköinen kuin alkuperäinen. Uusi merkki voi olla erivärinen. Toinen, käytännöllinen
ratkaisu on pujottaa vaakasuora nauha alkuperäisen merkin ympärille. Tällaisia nauhoja voi tehdä esim.
mustasta spinaakkerikankaasta. Nauhan leveys voi olla n. 1/4merkin korkeudesta, ja sen ylä- ja alareunaan
kiinnitetään kumiköysi. Kun nauhaan vielä ommellaan kiinni neljä vaakasuoraa lattaa, se pysyy hyvin
paikallaan merkissä. Ks. purjehdusohjeita 9.2 ja 12.1 liitteessä L
9.7.2 LÄHTÖALUKSEN ANKKURI KÖYSINEEN
Lähtöaluksessa pitää olla riittävän suuri ankkuri, joka ei laahaa kovassakaan säässä. Lähinnä ankkuria voi
olla lyhyt pätkä ketjua, mutta muuten pitää käyttää köyttä. Jos käytetään pelkästään ketjua, vene liikkuu
edestakaisin tuulen voimakkuudesta riippuen. Köysi, joka ei ole tarpeettoman paksu, pysyy kireänä
kevyessäkin tuulessa. Köysi ei saa olla kelluvaa lajia. Sen on oltava niin pitkä (syvässä vedessä 200–250 m),
että lähtölinjan suuntaa voidaan säätää ankkuriköyttä pidentämällä tai lyhentämällä. Ankkuriköyden
sähkövintturi helpottaa työtä.
Sen estämiseksi, että kilpailevat veneet tarttuvat lähtöaluksen ankkuriköyteen, voidaan ohueen köyteen
kiinnitetyn painon antaa valua ankkuriköyttä pitkin muutaman metrin päähän. Tämä on erityisen tärkeää
parikilpailussa.
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9.7.3 VIESTILIPUT
Lähtöalukselta näytettävien viestilippujen on oltava niin suuria, että ne näkyvät kunnolla.
Yleisesti riittävä koko on 75×90 cm, mutta jos lähtölinja on pitkä, suositellaan seuraavaa kokoa. Erityisesti
palautuslippujen pitää olla hyvin näkyviä.
Vanha perinteinen liputusmenetelmä käyttää nostimia, joita tarvitaan vähintään 4 kpl kilpailu-lautakunnan
lipun nostimen lisäksi. Paras tapa on nostaa liput veneen pitkittäissuuntaiseen haarukkaan. Jos liput
nostetaan veneen poikittaissuuntaiseen saalinkiin, ne peittävät toisiaan.
Paras tapa on nostaa liput laskostettuina vähän ennen niiden näyttöä ja sitten avata ne nostimesta
nykäisemällä. Tämä menetelmä toimii hyvin paitsi hyvin kovassa tuulessa, jolloin lippu saattaa aueta ennen
aikojaan. Katso kuvaa.

Käytännöllisempi ja suositeltava menetelmä on kiinnittää liput 3–4 m pitkiin tankoihin, jotka nostetaan
nopeasti viestin hetkellä. Tangot voi hyvin tehdä 25 mm:n alumiiniputkesta tai vähän vahvemmasta
pyöreästä puurimasta tai lasikuituputkesta. Putken päihin on pantava tulpat, jotta se kelluu, jos se putoaa
veteen. Liput pitää voida panna pystyyn sopiviin kiinnikkeisiin lähtö-aluksen vasemmalle puolelle.
Palautusten viestittämiseen käytettävät kaksi lippua on aina parasta kiinnittää tankoihin.
Sääntö 25.3 sisältää vaihtoehtoina lipuille ”vastaavan näköisen esineen”. Tällöin tulee huolehtia että ne
näkyvät yhtä hyvin kuin liput.
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9.7.4 VIESTITYSLEVYT
Seuraavan rataosuuden muutoksen viestittämiseksi tarvitaan merkkiveneissä varrellisia levyjä tai tauluja
seuraavasti:





vihreä kolmiomainen levy, kun seuraavaa merkkiä siirretään oikealle.
punainen suorakulmainen levy, kun seuraavaa merkkiä siirretään vasemmalle.
valkoinen levy, jossa on musta merkki ”+” kun seuraavaa rataosuutta pidennetään.
valkoinen levy, jossa on musta merkki ”–” kun seuraavaa rataosuutta lyhennetään.

9.7.5 ÄÄNIMERKIT
Paukkupatruunojen ampuminen kaksipiippuisella haulikolla sopii hyvin lähtö- ym. laukauksiin. Nykyään
monet järjestäjät ovat siirtyneet käyttämään erityisiä pistoolilla ammuttavia viestiraketteja, jotka räjähtävät
ilmassa yhden tai kahden sekunnin päästä (kilpailutapahtuman ulkopuolisissa koeammunnoissa voi todeta
aikavälin). Raketit ovat erityisen sopivia pitkillä lähtölinjoilla, koska ne voidaan ampua siten, että ne
räjähtävät linjan keskikohdan edessä.
Parikilpailussa käytetään usein signaalitorvea laukausten sijaan. On myös muistettava, että lähtösääntöön
26 sisältyvän yhden minuutin viestin pitkä äänimerkki on annettava torvella.
Suuri sähkökäyttöinen ilmatorvipari tarvitaan muihin äänimerkkeihin. (Tavalliset moottori-veneentorvet
eivät riitä.) Torvien katkaisin on parasta sijoittaa pitkän sähköjohdon päähän, jolloin niitä voidaan käyttää
eri paikoilta aluksessa. Varalaitteina voidaan pitää aerosolitorvia.
Pienissä kilpailuissa niillä voidaan antaa jopa kaikki äänimerkit.

9.7.6 RADIOPUHELIMET
Lähtöaluksen ja muiden toimitsijaveneiden väliseen yhteydenpitoon tarvitaan muutamia kädessä pidettäviä
VHF-radiopuhelimia. Lähtöaluksen puhelimeksi suositellaan kiinteäksi asennettua meri-VHF-puhelinta. VHFpuhelimien käyttöön vaaditaan, että vähintään yhdellä veneessä mukana olevalla tai kilpailuorganisaatioon
kuuluvalla henkilöllä on VHF-lupakirja.
Lyhyillä radoilla, esim. parikilpailussa, ns. PR-puhelimet yleensä toimivat. Erityisen käteviä ovat pienet
kädessä pidettävät PMR 446 -tyyppiset laitteet. Koska niitä ei saa liittää ulkoiseen antenniin, ei niiden
kantama aina ole riittävä pitkillä radoilla tai merenkäynnissä.
Myös GSM-puhelimia voidaan käyttää, varsinkin tulosten viestittämiseen ja muuhun yhteydenpitoon
kilpailutoimiston kanssa. Suurissa kilpailuissa on paikallaan, että lähtölinjan eri päissä olevat alukset ovat
yhteydessä GSM:n välityksellä, jotta valmentajat tai muut eivät kuule keskusteluja. Käytä korvakuuloketta
pitääksesi kädet vapaina.
Jos on mahdollista kytkeä puhelimet moottoriveneen käynnistysakkuun, voi välttyä siltä, että paristot
kuluvat loppuun meneillään olevan purjehduksen aikana. Varaparistot on syytä ottaa mukaan.
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9.7.7 MUU KALUSTO
Lisäys A on esimerkki tarkistuslistaksi lähtöaluksella ja merkkiveneissä tarvittavista varusteista. Luetteloa
pitää tietenkin soveltaa vallitsevan tarpeen mukaisesti.
Radan teossa on tuuliviiri, esim. Windex-tyyppinen, tärkeä apuväline. Viirissä pitää olla myös
poikittaistähtäin, jotta lähtölinja voidaan asettaa tuulta vastaan kohtisuoraan; ks. alla olevaa kuvaa.
Kevyessä tuulessa fasaaninsulka on vielä herkempi tuulen suunnan osoitin. Yksinkertainen mutta varsin
hyvä tuulen suunnan osoitin on 20–30 cm:n pätkä ohutta villalankaa, joka lepattaa kepin päässä.

Ellei radan teossa ole käytettävissä GPS:ää, ainakin suuntimakompassi pitäisi olla.
Kun tehdään isoa rataa avomerelle ja näkyvyys on huono, on GPS hyvin arvokas apuväline.
Megafonia tarvitaan, kun halutaan huutaa tietoja osallistuville veneille. Lähtö- ja maalialuksessa samoin
kuin linjan toisessa päässä olevassa aluksessa on välttämättä oltava kaksi pientä nauhuria (sanelinta)
lähdön ja maaliin tulon tietojen tallentamiseksi.
On selvää, että kilpailulautakunnalla täytyy olla ruokaa ja juomaa vesillä, mutta ei alkoholia.
Väkijuomia voidaan tarjoilla kerhorakennuksessa palkintojen jaon jälkeen.
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10 KILPAILIJOIDEN KOKOUS
Periaatteessa pitää kaiken kilpailijoille osoitetun tiedotuksen tapahtua kirjallisesti ja sen pitää olla niin
täydellistä, että lisätietoja ei tarvita. Kilpailijoiden kokous ei siis ole välttämätön.
Mikäli niin halutaan, voidaan kokous kuitenkin pitää. Suurissa kilpailuissa sen sopiva ajankohta on
ensimmäistä purjehdusta edeltävänä iltana, pienemmissä kilpailuissa aamulla ennen ensimmäistä
purjehdusta. Kokous tarjoaa osanottajille hyvän tilaisuuden esittää kysymyksiä järjestäjille.
Kilpailupäällikkö johtaa kokousta. Kilpailulautakunnan muidenkin jäsenten samoin kuin
protestilautakunnan on suotavaa olla paikalla.
Kilpailupäällikkö toivottaa osanottajat tervetulleiksi. Hän esittelee itsensä, kilpailulautakunnan ja
protestilautakunnan.
Jos purjehdusohjeisiin tai ohjelmaan on tehty muutoksia, ne on syytä selvittää. Kaikki muutokset on myös
esitettävä kirjallisesti virallisella ilmoitustaululla siten kuin säännöissä ja purjehdusohjeissa on ilmoitettu.
Kokousta ei ole tarkoitettu huonojen tai epätäydellisten purjehdusohjeiden korjaamistilaisuudeksi. Suullisia
muutoksia ei saa tehdä.
Kokouksessa voidaan selvittää tuuli- ja virtaolosuhteita, kehottaa kilpailijoita lähtemään radalle hyvissä
ajoin, antaa ohjeita rata-alueelle purjehtimisesta jne.
Protestilautakunnalle pitää tarjota tilaisuus näkökantojensa esittämiseen. Osanottajat saavat tämän jälkeen
esittää kysymyksiä.

11 MATKALLA RATA-ALUEELLE
11.1 YRITTÄKÄÄ SAADA KÄSITYS SÄÄSTÄ
Hankkikaa joka aamu tuore ja perusteellinen säätiedote. Yrittäkää sen perusteella arvioida sään kehitys
kilpailupäivän aikana. Pankaa se näkyville viralliselle ilmoitustaululle.
11.2 TARKISTAKAA, ETTÄ KAIKKI TARVITTAVA ON MUKANA
Ennen kuin lähtöalus ja muut toimitsijaveneet lähtevät satamasta, on syytä tarkistaa luetteloista, että kaikki
tarpeellinen kalusto on mukana.
Kaikkien veneiden on syytä tarkistaa polttoainetilanteensa ja koekäynnistettävä moottorinsa hyvissä ajoin.
11.3 LÄHTEKÄÄ VESILLE HYVISSÄ AJOIN
Lähtöaluksen on oltava lähtöpaikalla vähintään 30 min ennen ensimmäistä varoitusviestiä, mieluummin
kuitenkin aikaisemmin, sillä kilpailupäällikön pitää voida muodostaa käsitystuulikuviosta.
11.4 KÄYKÄÄ LÄPI TYÖNJAKO
Matkalla rata-alueelle on paikallaan käydä läpi lähtöaluksen miehistön työnjako, jotta jokainen tietää
tehtävänsä.
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11.5 ILMOITTAKAA VIRANOMAISILLE
Kun kilpailu pidetään laivojen vilkkaasti liikennöimien vesien ympärillä, viranomaiset yleensä haluavat
ilmoituksen rata-alueesta, lähtöajasta ja kilpailun päättymisajasta sekä kilpailupäälliköstä ja tämän
puhelinnumerosta. Tätä yhteydenottoa toivotaan itse kilpailupäivänä, vaikka ilmoitus on tehty jo talvella.
VTS-keskukset valvovat väylillä tapahtuvaa liikennettä.
11.6 VALITKAA LÄHTÖPAIKKA
Kun lähtöalus on tullut rata-alueelle, se on syytä pysäyttää ja yrittää saada tarkka suuntimatuulesta. Sitten
on merikartan ja ratakartan avulla valittava sopiva lähtöpaikka. Tällöin on otettava huomioon odotettavat
tuulen suunnan muutokset ja niistä seuraavat radan muutokset.
Ainakin lähtö- ja maalialue pitää yrittää sijoittaa yleisten kulkuväylien ulkopuolelle.
Jos piirtää radan oikeaan mittakaavaan läpinäkyvälle kalvolle ja panee tämän merikartan päälle, näkee
radan sijainnin. Varsinkin jos säätiedotus ennustaa muuttuvaa tuulen suuntaa, on aiheellista huolehtia siitä,
että on tilaa radan muutokseen.

12 LÄHTÖ
12.1 ERITYYPPISET LÄHTÖLINJAT
Alla olevat kuvat esittävät eräitä tavallisia lähtölinjoja.

Kuvassa 1 on tavallisesti luovilähdössä käytettävä linja., jota vasemmassa päässä rajoittaa kääntö merkki ja
oikeassa päässä lähtöaluksen lippusalko. Linjan vasemmassa päässä on valvontavene, joka osaltaan
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tunnistaa veneet, jotka ylittävät linjan liian aikaisin (OCS), ja valvoo, että ne palaavat ja sitten lähtevät
sääntöjenmukaisella tavalla.
Kuvassa 2 lähtölinjan oikean pään merkkinä on lippu. Linjan jatkeella oleva alus viestittää lähdön. Jos
lähtöaluksen ankkurointi on vaikeaa, se voi pysytellä paikallaan moottorin avulla.
Aluksen riittävän täsmällinen ankkurointi linjan jatkeelle ei kuitenkaan aina ole helppoa, kuten ei myöskään
pysytteleminen paikallaan moottorin avulla. Sitä paitsi linja on vaikea asettaa oikeaan suuntaan, ja sen
hienosäätö juuri ennen valmiusviestiä on melkein mahdotonta. Myös OCS-valvonta on vaikeaa.
Kuva 3 esittää hyvää vaihtoehtoa kuvan 1 lähtölinjalle. Vasemmassa päässä on vene, jossa on salossa oleva
lippu. Veneen ankkuriköyteen pitää panna paino, jotta lähtevät veneet eivät tar-tu36siihen (katso kohtaa
9.7.2). Tätä menetelmää käytettäessä lähtölinjan suuntaa voidaan hienosäätää kummastakin päästä ja
linjaa saadaan hyvin valvotuksi.
Kuva 4. Kun lähteviä veneitä on hyvin paljon, on saatu hyviä kokemuksia pitkästä linjasta, jonka keskellä on
lähtöalus ja kummassakin päässä lipulla varustettu vene. Osanottajat saavat valita, kummalta puolelta
lähtöalusta he lähtevät. Tällaisen linjan etuina tavalliseen linjaan verrattuna ovat, että osanottajien on
helpompi nähdä linjan sijainti ja että järjestäjien on helpompi tunnistaa OCS-veneet. Järjestelmä vaatii
tavallista enemmän työvoimaa, ja sitä voi olla vaikea toteuttaa, jos on virtaa ja heikko tuuli.
Kuva 5. Sellaisissa yksinkertaisissa kilpailuissa kuin harjoituspurjehduksissa ja saaristokilpailuissa järjestäjät
usein lähettävät veneet maista. Tällöin on tavallista, että linjan suunta määrätään kahden maissa olevan
siirrettävän tangon avulla. Linjan pituus rajoitetaan lipuilla. Tällaisissa tapauksissa on usein sivumyötäis- tai
myötätuulilähtö.
Purjehdusohjeet L9.4 ja L11.2 koskevat lähtölinjaa. Lippujen värinä on oranssi.
12.2 LÄHTÖLINJAN PITUUS
Lähtölinjalla ei ole metrihintaa, eikä ole mitään syytä tehdä liian lyhyttä linjaa. Sopiva pituus on 1,3 kertaa
lähtevien veneiden yhteenlaskettu pituus. Jos lähteviä veneitä on vähän, tämä ei riitä linjan pituudeksi,
vaan sen on oltava vähintään 50 m köliveneille ja mahdollisesti vähänlyhyempi pienille kevytveneille.
Toisaalta kannattaa välttää tarpeettoman pitkää linjaa. Mitä pitempi linja, sitä vaikeampi sitä on valvoa ja
sitä suurempi ero on sen eri päiden edullisuudessa tuulen suunnan kääntyessä (ks. myös seuraavaa). GPS
on hyvä apuväline linjan pituuden määrittämiseksi.

31

12.3 LÄHTÖLINJAN SUUNTA
Hyvä lähtölinja on kilpapurjehdusradan tärkein ominaisuus. Tavoitteena on, että lähtölinja on kohtisuorassa
tuulen suuntaa vastaan. Vinolla lähtölinjalla toinen pää on edullisempi ja veneet pyrkivät kasaantumaan
sinne saadakseen hyvän lähdön. Kuvassa lähtölinjan vasen pää on 3 astetta ylempänä kuin oikea. Linjan
ollessa 300 metriä pitkä, vasen pää on 16 metriä ylempänä, mikä 45 asteen luovikulmalla merkitsee 22
metriä. Ks. kuvaa.

Jos tuulen suunta muuttuu niin lyhyin jaksoin että linjaa ei ennätä korjata niiden tahdissa, linja asetetaan
tuulen keskimääräisen suunnan mukaan.
12.4 LÄHTÖLINJAN ASETTAMINEN
On usein käytännöllistä, jos lähtöalus itse pudottaa ulomman lähtömerkin ja sitten ajaa lähtölinjan suuntaa
ja samalla mittaa lokilla linjan pituuden. Sen jälkeen lähtöalus ajaa 50–100 m tuuleen, laskee ankkurin ja
sijoittuu ajelehtimalla oikeaan paikkaan; ks. kuvaa.
Jatkuvasti pitää tarkkailla lähtölinjan suuntaa tuuleen nähden ja hienosäätää sitä ankkuriköyden avulla.
Aina varoitusviestiin saakka voi vapaasti säätää linjan suuntaa. Varoitusviestin ja valmiusviestin välillä voi
vielä tehdä pienen korjauksen, mutta valmiusviestin jälkeen lähtölinjaa ei enää saa muuttaa. Ellei linja
silloin ole hyvä, täytyy purjehdus lykätä ja aloittaa lähettämistoimet alusta.
Kun on myötätuulilähtö, linja asetetaan seuraavan merkin suuntaa vastaan kohtisuoraan. Sivutuulilähdössä
voi suosia lähtölinjan suojan puolta, jotta tuulenpuoleisella lähtömerkillä ei tulisi tungosta.
12.5 LÄHTÖ
Ennen valmiusviestiä pitää osanottajalistaan rastia mukana olevat veneet, jotta tiedetään, mitkä veneet
ovat todella tulleet lähtöön. Itse lähettäminen tapahtuu säännön 26 mukaisesti. Voi olla aiheellista tehdä
kaavio käytettävistä viesteistä; ks. sivulla jäljempänä olevaa taulukkoa.
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Jos vähän ennen lähtöä osoittautuu, että lähtölinjan suunta ei ole hyvä, tuulen suunnassa on tapahtunut tai
odotetaan tapahtuvan muutos tai jos lähettämisessä on tapahtunut jokin virhe, lykätkää lähtöä ja aloittakaa
alusta. Lykkäys voi tapahtua milloin tahansa ennen lähtöä aina lähtöviestin hetkeen saakka.
Jos lähtöviestin yhteydessä tapahtuu jokin virhe tai jos vasta viestin jälkeen huomataan aikaisempi virhe,
viestittäkää yleinen palautus tai purjehduksen mitätöinti; ks. sääntöjä 29.2 ja32.1 sekä lukua Kilpailuviestit.
Yleisen palautuksen tai mitätöimisen jälkeen annetaan uusi varoitusviesti minuutin kuluttua siitä, kun
ensimmäinen korvausviiri tai lippu N lasketaan.
Kilpailulautakunnan virhe ei saa johtaa säännön 30.2, 30.3, tai 30.4 käyttöön.
Jos on ennakoitavissa pitkä tauko ennen seuraavaa purjehdusta, voidaan purjehtijoille ilmoittaa tästä
nostamalla lykkäysviestin yhteydessä numeroviiri 1, 2 jne. ilmoittamaan, että uusi lähtö tapahtuu 1, 2 jne.
tunnin päästä ohjelman mukaisesta lähtöhetkestä. Jos tauon pituutta ei voida ennakoida, lasketaan
lähtöaluksen oranssi lippu. AP on edelleen ylhäällä. Kun oranssi lippu nostetaan yhdellä äänimerkillä,
varoitusviesti annetaan aikaisintaan 4 minuuttia myöhemmin. Tämä antaa kilpailijoille valmistautumisaikaa.
Jos tätä menetelmää käytetään, siitä ilmoitetaan purjehdusohjeissa (L5.4).
Kun lähdön hetki lähestyy, seuratkaa lähtölinjaa ja merkitkää muistiin ne veneet, jotka näyttävät tulevan
linjalle liian varhain. Näin menetellen helpottuu OCS-veneiden tunnistaminen lähdön jälkeen. Kun jokin
säännön 30 osa pätee, tunnistakaa ja merkitkää muistiin ne veneet, jotka ovat linjan radan puolella
viimeisen lähtöä edeltävän minuutin aikana. Nauhuri on nopeampi kuin kynä ja paperi, joskin vähemmän
luotettava.
Lähdön tapahduttua on kilpailupäällikön heti annettava jokin seuraavista ilmoituksista:
 Puhdas lähtö
 Yksittäinen (palautus)
 Yleinen (palautus)
Tällöin kilpailulautakunnan muut jäsenet tietävät, mihin toimiin pitää ryhtyä. Mikäli linjan toisessa päässä
on valvontavene, sen asiana on ensin ilmoittaa ”Puhdas lähtö” tai esim. ”Kolme, kaksi”, mikä tarkoittaa,
että kolme venettä on OCS, joista kaksi on tunnistettu. Tai se voi ilmoittaa ”Monta”. Tämän tiedon (eikä
mitään muuta) pitää tulla heti lähdön jälkeen. Sen jälkeen kilpailupäällikkö voi sanella esim. ”Kolme, yksi”
omaan nauhuriinsa ja tehdä päätöksenpalau-uksesta. Kaikissa tapauksissa kilpailupäällikön on ilmoitettava
päätöksensä kuuluvasti toimitsijoille ja linjaveneelle: ”Puhdas lähtö”, ”Yksittäinen” tai ”Yleinen”. Viestitys
tehdään tämän ilmoituksen mukaan.
Yksittäisen palautuksen tapauksessa (29.1) lähtöalus ja linjavene selvittävät vasta sen jälkeen, kun viestitys
on aloitettu, mitkä veneet olivat ylittäneet linjan (OCS). On äärimmäisen tärkeää, että yksittäinen palautus
viestitetään nopeasti, jotta palautetuilla veneillä on kunnollinen mahdollisuus pysyä kilvassa mukana sen
jälkeen, kun ne ovat palanneet ja lähteneet. Yksittäinen palautus tulee viestuttää 5 sekunnin sisällä. Viestiä
X näytetään niin kauan, kunnes kaikki OCS-veneet ovat palanneet, ei kuitenkaan 4 minuuttia kauempaa tai
1 minuutti ennen uutta mahdollista lähtöviestiä. Lippu X lasketaan ilman äänimerkkiä.
Jos kilpailulautakunta ei pysty tunnistamaan kaikkia lähtölinjan radan puolella viimeisen minuutin aikana
olleita veneitä tai lähettämismenettelyssä on tapahtunut virhe, se viestittää yleisen takaisinkutsun
näyttämällä ensimmäistä korvausviiriä ja antamalla kaksi äänimerkkiä (29.2).
33

Yhteydenpito linjan toiseen päähän tapahtuu yleensä samalla VHF-kanavalla kuin muihin veneisiin. Suurissa
mestaruuskilpailuissa voi olla aiheellista käyttää matkapuhelinta suoraan yhteyteen. Täten voidaan välttää,
että joukkueenjohtajat ja muut, jotka usein kuuntelevat samaa kanavaa, kuulevat mahdollisia keskusteluja
siitä, kuka oli tai vain ehkä oli ylittänyt linjan liian aikaisin On hyvä, jos linjan toista päätä valvova vene voi
tarvittaessa näyttää palautuslippuja. Toisinaan yleisen palautuksen lippua näytetään osanottajien editse
ajavasta moottoriveneestä.
Kun kilpailulautakunta on antanut veneelle tuloksen OCS, vene usein väittää, että lautakunta on tehnyt
virheen, ja pyytää hyvitystä. Ks. kohtaa 15.4.
12.6 MITEN VÄLTTÄÄ YLEISIÄ PALAUTUKSIA?
Toistuvat yleiset palautukset ovat ikävä ongelma, joka esiintyy suurissa, tiukasti kilpailevissa luokissa.
Seuraavin keinoin onnistutaan usein vähentämään yleisiä palautuksia.
 Otetaan sääntö i-lipun sääntö 30.1 käyttöön heti ensimmäisestä lähdöstä alkaen. Tämä sääntö
estää veneitä tulemasta juuri ennen lähtöviestiä tuulen puolelta lähtölinjan yli ja purjehtimasta heti
takaisin linjan toiselle puolelle. Tällaiset lähtöyritykset epäonnistuvat usein ja aiheuttavat sen, että
veneitä on linjan väärällä puolella lähtöviestin hetkellä. Sääntöä 30.1 ei nykyisin suositella
käytettäväksi kansainvälisissä kilpailuissa, mutta se voi olla hyvä ratkaisu, kun kilpailijoiden välillä
on suuret tasoerot.
 Varsinkin toistuvien yleisten palautusten jälkeen otetaan käyttöön mustan lipun sääntö 30.4. On
muistettava selvästi näyttää sääntöä rikkoneiden veneiden purjenumerot, jos tulee yleinen
palautus tai jos purjehdus mitätöidään lähtöviestin jälkeen. Nämä veneet eivät saa osallistua
uudelleen lähetettävään tai myöhemmin uusittavaan purjehdukseen. Jos vene kuitenkin tekee niin,
kilpailulautakunta muuttaa sen BFD-tuloksen DNE:ksi. Katso sääntöjä 90.3(b), A5 ja A11 sekä lukua
15.
 Uutena lippuviestinä sääntöihin (2017-2020) tullut mukaan lippuviesti ”U” ja sääntö 30.3. Tämä
eroaa mustasta lipusta siten, että tässä tapauksessa vene saa osallistua uusintastarttiin, mikäli
viestitetään yleinen palautus tai purjehdus lähetetään uudelleen mitätöinnin seurauksena.
 Tehdään riittävän pitkä ja oikean suuntainen lähtölinja. Huono lähtölinja on tavallisin syy yleiseen
palautukseen.
 Lykätään lähtöä, jos viime hetkessä kääntynyt tuuli pilaa lähtölinjan.

13 RADAN TEKO JA KILPAILUN JATKOVAIHEET
13.1 TUULI
Kilpapurjehduksen tärkein aines on tuuli. Kilpailupäällikön pitää tarkkailla tuulen voimakkuutta ja suuntaa
jo ennen kuin lähtöalus lähtee satamasta. Hänen pitää jatkuvasti tehdä muistiinpanoja tuulesta ja sen
kehityksestä koko purjehduksen ajan sekä myös ottaa huomioon turvallisen kotimatkan edellytykset.
Tehtäviä päätöksiä ovat:
 Lykätäänkö purjehdusta tai mitätöidäänkö se?
 Muutetaanko rataa?
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Aiheuttaako lähestyvä pilvimuodostelma toimenpiteitä
Riittäkö tuuli purjehduksen jatkamiseen
Tuuleeko liikaa purjehduksen jatkamiseksi
Riittävätkö turvaveneet purjehduksen jatkamiseen ja turvalliseen kotimatkaan
Onko tuuli riittävä O-lipun käyttöön (ks. kohtaa 7.2)
Onko tuuli heikentynyt niin paljon, että R-lippua pitää käyttää kääntömerkillä

13.2 LUOVIMERKKI
Kilpailupäällikön on hyvissä ajoin ennen lähtöä annettava luovimerkkiä kuljettavalle merkkiveneelle ohjeet
siitä, mihin kompassisuuntaan ja miten pitkälle sen on ajettava.
Kilpailupäällikkö seuraa suuntaa, ja merkkivene ilmoittaa sovitun matkan täyttymisestä. Jos kaikki näyttää
hyvältä lähtöaluksesta nähtynä, merkkivene voi laskea merkin. Merkin on tarkoitus olla suoraan tuulen
tulosuunnassa lähtölinjan vasemmassa päässä olevalta kääntömerkiltä eikä lähtöalukselta katsottuna. On
aiheellista tiedustella merkkiveneeltä, näyttääkö suunta sen näkökulmasta oikealta. Jos merkkiveneessä on
GPS-suunnin, on yksinkertaista tarkistaa suunta ja etäisyys lähtömerkistä, kun tämän paikka on syötetty
suuntimeen.
Suotavaa on, että luovimerkki on paikallaan lähdön tapahtuessa. Merkin voi kyllä laskea hieman
myöhemminkin, kuitenkin ennen kuin kolmannes luoviosuudesta on purjehdittu. Jälkimmäisessä
tapauksessa lähtöaluksen pitäisi näyttää kompassisuuntima merkille. Pitkillä radoilla purjehdittavissa
mestaruuskilpailuissa on aiheellista näyttää kompassisuuntima joka tapauksessa. Tämä on ilmoitettava
purjehdusohjeissa, ks. malliohjetta L8.2.
Ellei merkkiveneen tehtäviin kuulu muunkin merkin laskeminen, se voi jäädä luovimerkin viereen
valvomaan merkin kiertoa ja mahdollisesti maaliin tuloa maalilinjan ulkopäästä.
13.3 MUUT MERKIT
Tietyt luokat käyttävät edelleen klassista kolmiorataa. Liitteen L lisäys A antaa lähempiä tietoja radasta.
Oheinen kuva näyttää radan muodon ja eri rataosuuksien suun41timat kumpaankin suuntaan, kun
kompassisuuntima lähdöstä ensimmäiselle kääntömerkille on A° ja rata on tyyppiä 45° – 90° – 45°.
Jiippimerkin tulee olla paikoillaan, kun ensimmäinen vene päättää luoviosuuden.
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Kun trapetsoidiradan ulkosilmukkaa asetetaan, silmukan ylämerkin vene ohjaa alamerkin sijoittamista niin,
että myötätuuliosuus tulee mahdollisimman tarkasti tuulen suuntainen. Lähtöaluksesta on mahdotonta
saada tästä käsitystä. Trapetsoidiradan ollessa kysymyksessä on eri luokilla omia toivomuksia
sivumyötäisten kulmien suhteen. Jos käytettävässä vaihtoehdossa maaliintulo tapahtuu sivumyötäisellä,
tulee viimeisen osuuden olla riittävän jyrkkä.
13.4 RADAN MUUTTAMINEN PURJEHDUKSEN AIKANA
Kilpailulautakunnan on meneillään olevan purjehduksen aikana jatkuvasti tarkkailtava tuulen-suuntaa ja
tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan muutettava rataa tuulen kääntyessä. Kun tuuli kääntyy vähemmän
kuin 10°, ei radan muutokseen juuri ole aihetta. Kun suunnan muutos lähentelee 15°:ta, pitää radan
suuntaa muuttaa mikäli mahdollista. Ei pelkästään luoviosuutta vaan myös sivumyötäistä ja myötäistä pitää
muuttaa. Oikea myötätuulisuunta on erityisen tärkeä.
Säännön 33 ja sääntöjen Kilpailuviestit-luvun mukaan rataosuuden suuntaa muutettaessa on edellisellä
merkillä näytettävä lippua C, annettava äänimerkkejä ja näytettävä uusi kompassisuuntima ja / tai vihreää
kolmiota tai punaista nelikulmiota jokaiselle veneelle ennen kuin se aloittaa rataosuuden. Jos osuuden
pituutta muutetaan, näytetään plus- tai miinusmerkkiä. Sääntö ei vaadi, että uusi tai siirrettävä merkki on
tällöin jo uudessa paikassaan. Sääntö sallii, että seuraavia rataosuuksia muutetaan lisäviesteittä radan
muodon säilyttämiseksi.
Sääntö 33 antaa myös mahdollisuuden muuttaa rataosuuden pituutta. Toimenpide viestitetään lipulla C ja
toistuvilla äänimerkeillä sekä miinusmerkillä, jos osuutta lyhennetään, tai plusmerkillä, jos osuutta
pidennetään.
Säännön 33 mukaisesta menettelystä voidaan tehdä poikkeuksia, jos ne ilmoitetaan purjehdusohjeissa
 Varsinkin lyhyillä radoilla, missä kilpailijat voivat helposti nähdä seuraavan merkin, voidaan luopua
näyttämästä, minne merkki on siirretty tai minne sitä siirretään. Kun tällöin siirretään luovimerkkiä,
ei sen vielä tarvitse olla paikallaan luovin alkaessa. Kun muutetaan myötä- tai sivutuuliosuutta,
merkin pitäisi olla paikallaan osuuden alkaessa
 Eräissä kilpailuissa on hyvä kokonaan luopua radan muuttamisesta, koska se olisi käytännössä
työlästä ja virheille altista. Tällaisia kilpailuja ovat pienellä koneistolla järjestettävät
harjoituskilpailut ja isotkin kilpailut, joissa on useita luokkia tai laivueita lyhyellä radalla.
Trapetsoidiradan muuttaminen on hankalaa mutta ei mahdotonta. Kun rataa ei haluta muuttaa,
L8.4 antaa sopivan purjehdusohjeen: Rataosuuksia ei muuteta valmius-viestin jälkeen. Tämä
muuttaa sääntöä 33.

13.5 PURJEHDUKSEN VALVONTA
Kun kilpailussa on monta luokkaa, on jatkuvasti pidettävä kirjaa siitä, miten eri luokat liikkuvat radan eri
osuuksilla, jotta tiedetään, milloin ne tulevat maaliin; ks. alla olevaa taulukkoa.
Taulukko on tehty neljälle, trapetsoidirataa purjehtivalle luokalle. Käytännössä ajat täytetään lomakkeeseen
käsin merkeillä, myös lähdössä ja maalissa. Taulukko havainnollistaa kahta tärkeää periaatetta:
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 Ensimmäinen luokka purjehtii ulkosilmukan, minkä jälkeen luokat vuorottelevat sisä- ja
ulkosilmukan välillä
 Nopein luokka lähetetään yleensä ensiksi (tämä koskee kaikkia ratatyyppejä)

Tärkeissä kilpailuissa lähtöaluksen ja merkkiveneiden pitää panna muistiin veneiden järjestys kullakin
merkillä mm. siksi, että mahdollisessa hyvitystapauksessa tiedetään veneen sija. Sen lisäksi niiden on
tarkkailtava merkin kosketuksia ja tehtävä niistä tuomaristolle protesti silloin kun on varmaa, että
merkkikosketus on tapahtunut. Ei ole tapana, että kilpailulautakunta protestoi osan 2 (Kun veneet
kohtaavat) sääntöjen rikkomuksista, mutta voi olla hyödyllistä panna merkille tällaiset, erityisesti merkkien
kierrossa tapahtuvat sääntörikkomukset, jotta protestin tutkinnassa voidaan tarvittaessa toimia
todistajana. On myös aiheellista merkitä muistiin, milloin ja missä veneet ovat suorittaneet yhden tai
kahden käännöksen rangaistuksia (sääntö 31 tai 44).
13.6 MAALILINJA
Trapetsoidiradalla voidaan joko käyttää maalialusta, joka ei ole sama kuin lähtöalus (ks. kohdan 4.4 kuvaa
3), tai hoitaa maaliin tulo lähtöalukselta. Silloin kun maalilinja on merkin 1 läheisyydessä, on hyvä tapa
toimia siten, että lähtöalus seuraa kilpailevia veneitä toiseksi viimeisellä luoviosuudella, jonka päätyttyä se
tekee maalilinjan.
Kun radalla on luovimaaliintulo, maalilinja on tavallisesti luovimerkin ja maalialuksessa olevan, oranssilla
lipulla varustetun tangon välissä. Aivan erillinen maalilinja voi myös tulla kysymykseen. Kun radalla on
myötätuulimaaliintulo, maalilinja voi olla sama kuin lähtölinja, mutta tätä lyhyempi maalilinja on parempi.
Trapetsoidiradan maalilinja on maalialuksessa olevan, oranssilla lipulla varustetun tangon ja oranssin lipun
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tai poijun välissä. Silloin kun rata on kohdan 4.4 kuvan 5, 6 tai 7 mukainen, ulomman lipun pitää olla
erivärinen kuin lähtölinjanlipun, esim. keltainen.
Kohdan 4.4 ja liitteen L lisäyksen A ratakuviot sekä ohjeiden L9.4 ja L13 tekstit antavat lisätietoa erilaisista
maalilinjoista. Varteenotettava vaihtoehto tärkeisiin kilpailuihin, joissa on runsaasti lähteviä veneitä, on
panna maalilinja lähtölinjan vastakkaiselle puolelle kuten yllämainituissa kuvissa 6 ja 7.
Maalilinjan on oltava mahdollisimman kohtisuorassa rataosuutta vastaan eikä se saa olla liian pitkä. Sopiva
pituus on 20–60 m veneiden lukumäärästä ja koosta riippuen. Jos linja on kovin pitkä, voi olla vaikeaa
erottaa veneiden purjenumeroita ja päiden ero on suuri, jos linja on vino.
Maalilinjan on mieluiten oltava valmiina hyvissä ajoin ennen kuin veneet tulevat maaliin.
Sininen lippu tai kuvio nostetaan merkiksi siitä, että linja on valmis (ei äänimerkkiä). Hyvä tapa on laskea se
ja ampua laukaus tai antaa muu äänimerkki, kun viimeinen vene tulee maaliin. Näin muut veneet saavat
tietää, että seuraava lähtö on piakkoin, tai mikä on protestienmääräaika.
13.7 MAALIIN TULO
Kun kunkin luokan tai laivueen ensimmäinen vene tulee maaliin, ammutaan normaalisti laukaus. Usein
annetaan lyhyt äänimerkki jokaiselle seuraavalle maaliin tulevalle veneelle.
Jos vene on ylittänyt lähtölinjan ennen aikojaan eikä ole palannut (OCS), se ei saa laukausta eikä
äänimerkkiä. Maaliintuloviesti sen sijaan annetaan veneelle, joka on koskettanut lähtö-, maali- tai
kääntömerkkiä tai joka on rikkonut muita sääntöjä. Enimmäisaika lasketaan ensimmäiselle veneelle, joka on
lähtenyt ja purjehtinut radan oikein (sääntö 35). Myös ensimmäisen veneen jälkeinen enimmäisaika
lasketaan tästä veneestä (ks. ohjetta L15.2).
Tarkkailkaa veneitä, jotka ylittävät linjan maalimerkin vierestä ja valvokaa, että merkkiä koskettaneet
veneet hyvittävät rikkomuksensa (ks. sääntöä 31 ja määritelmää Tulla maaliin).
Vähintään yhden maalialuksessa olevan henkilön pitää tuntea maaliintuloa koskevat säännöt.
Jos vene kilpailulautakunnan mielestä koskettaa merkkiä eikä hyvitä rikkomustaan, lautakunnan pitää tehdä
protesti. (Ei ole sallittua pelkästään merkitä veneen tulokseksi DNF.) Kilpailulautakunnan oma-aloitteisesti
määrittelemistä pisteistä ja niiden rajoituksissa kerrotaan liitteessä A5. Tärkeissä ja suurissa kilpailuissa on
maalipöytäkirjaa pidettävä erityisen tarkasti. Maalialuksessa on syytä pitää kahta toisistaan täysin
riippumatonta pöytäkirjaa, toista kirjallisesti ja toista nauhurilla. Sitä paitsi ulommalla merkillä pitää olla
merkkivene, joka pitää omaa pöytäkirjaansa (myös siinä tapauksessa, että vene ei itse ole maalimerkki).
Näitä kolmea maalipöytäkirjaa verrataan toisiinsa mahdollisimman pian, ennen kuin maaliintulojärjestys
ilmoitetaan kilpailutoimistoon. Tulokset saatuaan kilpailutoimisto panee ne heti ilmoitustaululle.
Maalipöytäkirjassa pitää olla seuraavat lisätiedot:
 Kunkin luokan tai laivueen lähdön ja ensimmäisen maaliin tulon aika sekä purjehduksen
päättymisen aika
 Tiedot pois jääneistä veneistä (DNC), ei-lähteneistä veneistä (DNS), maaliin tulemattomista veneistä
(DNF) ja lähtösääntöjä rikkoneista veneistä (OCS, BFD, UFD, ZFP). Lähtö-sääntöjä rikkoneiden
veneiden maaliintulosija on aiheellista kirjata
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 Tiedot veneistä, joilla oli protestilippu nostettuna maalissa
 Tuulen voimakkuus ja suunta
On tavallisesti parasta, että tuloslaskenta suoritetaan maissa kilpailutoimistossa. Tarkoitukseen on
olemassa valmiita tietokoneohjelmia, esim. Sailwave, jonka voi ladata ilmaiseksi netistä.
Heti päivän purjehdusten päätyttyä on ilmoitustaululle pantava tieto protestien määräajasta.
13.8 RADAN LYHENTÄMINEN
Luokkasääntöjen mukaiset tärkeiden mestaruuskilpailujen ym. purjehdusohjeet usein kieltävät radan
lyhentämisen. Silloin kun rataa saa lyhentää, voi lyhennetty purjehdus toisinaan olla parempi kuin mitätöity
purjehdus. Tällainen tilanne syntyy, kun tuuli heikkenee nopeasti.
Ks. sääntöjä 32.1 ja 32.2 sekä ohjetta L8.4.

13.9 LÄHETETYN PURJEHDUKSEN MITÄTÖIMINEN
Säännön 32 mukaan voidaan purjehdus mitätöidä ainoastaan
 huonon sään vuoksi,
 koska riittämättömästä tuulesta johtuen on epätodennäköistä, että yksikään vene tulee maaliin
enimmäisajan kuluessa,
 koska merkki puuttuu tai ei ole paikallaan, taikka
 mistä tahansa muusta syystä, joka suoranaisesti vaikuttaa kilpailun turvallisuuteen tai
oikeudenmukaisuuteen.
 Lisäksi kilpailulautakunta voi lyhentää rataa, jotta muita kilpailuohjelmaan kuuluvia purjehduksia
saadaan purjehdituksi tai mitätöidä purjehduksen lähettämismenettelyssä tapahtuneen virheen
vuoksi.
Voimakas tuulen suunnan muutos ei yleensä ole riittävä syy purjehduksen mitätöimiseen. Voi kuitenkin olla
paikallaan keskeyttää purjehdus ja aloittaa uudestaan, jos ensimmäisen luoviosuuden aikana tapahtuu
erityisen voimakas tuulen suunnan muutos ennen kuin kukaan on purjehtinut osuutta loppuun.
Ensimmäisen luoviosuuden jälkeen pitää tuulen suunnan muutoksen olla radikaali (90°–180°) ollakseen
hyväksyttävä syy purjehduksen mitätöimiseen.

13.10 SUORITETUN PURJEHDUKSEN MITÄTÖIMINEN
Sääntöjen mukaan voidaan purjehdus mitätöidä silloinkin, kun se on suoritettu loppuun enimmäisajan
kuluessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kilpailulautakunta tai protestilautakunta voi julistaa purjehduksen
mitättömäksi; ks. sääntöjä 32, 64.2 ja A2. Se voidaan kilpailulautakunnan päätöksellä purjehtia uudestaan.
Suoritettua purjehdusta ei pidä mitätöidä, ellei siihen ole hyvin painavia syitä.
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13.11 PURJEHDUSTEN PÄÄTYTTYÄ
Päivän purjehdusten päätyttyä lähtöalus ja merkkiveneet keräävät pois kaikki merkit. Niiden pitää myös
katsoa, että kaikki kilpailevat veneet palaavat satamaan.

14 PISTELASKU JA PALKINNOT
14.1 PISTELASKU
Sääntöjen liitteessä A selvitetään pistelasku. Säännön A4 alkutekstissä ja säännössä A4.1 esiintyy nykyisin
vain sijalukujärjestelmä. Säännön 90.3(a) mukaan sijalukujärjestelmää on käytettävä, elleivät
purjehdusohjeet määrää käytettäväksi bonuspiste- tai jotakin muuta järjestelmää. Purjehdusohjeissa
mainitaan pistelaskujärjestelmästä vain jos käytetään bonuspiste- tai muuta luokkasäännöissä mainittua
muuta pistelaskujärjestelmää kuin sijalukujärjestelmää.
Sääntöön A4.2 sisältyvä ongelma on, mitä tarkoittaa ”kilpailuun ilmoitettujen veneiden luku”(the number
of boats entered in the series). Tärkeissä kilpailuissa, joissa veneet mitataan ennen purjehduksia, ongelmaa
ei esiinny; ilmoittautuneiksi katsotaan vain ne veneet, jotka on mitattu ja hyväksytty osanottajiksi.
Vähäisemmissä kilpailuissa, joissa ei tehdä tarkistusmittauksia, voidaan katsoa riittäväksi, että veneen
edustaja hakee purjehdusohjeet kilpailutoimistosta tai että vene todella on lähtöalueella ainakin yhdessä
purjehduksessa. Tuloslaskentaan on syytä sisällyttää kaikki etukäteen ilmoittautuneet paitsi ne, joiden
varmasti tiedetään jäävän pois kaikista purjehduksista.
14.2 PALKINNOT
Tavallisissa avoimissa kilpailuissa palkintoja jaetaan usein SPV:n kaavan (entinen RORC:n kaava) mukaan:
Ilmoitettuja veneitä

Palkittavia veneitä

2-3

1

4-6

2

7-11

3

12-19

4

20-32

5

yli 32

6

Periaatteena on, että palkittavan veneen miehistön kaikki jäsenet saavat jonkin palkinnon, joskin tärkeät
pokaalit jaetaan perämiehelle tai omistajalle. On miellyttävää, jos kiertopalkinnon voittajalle jaetaan myös
pieni palkinto omaksi. Tietyissä mestaruuskilpailuissa on tavallista, ettei jaeta muuta kuin pokaali
voittaneelle veneelle sekä kulta-, hopea- ja pronssimitalit kolmen ensimmäisen veneen miehistöille. Usein
jaetaan mestaruuskilpailun kunkin purjehduksen voittaneen veneen miehistölle palkinnot. SPV toimittaa
pyynnöstä mitalit Suomen mestaruuskilpailuihin.
Muiden palkintojen osalta on osoittautunut, että purjehtijat ottavat mieluummin käytännöllisiä palkintoja,
esim. lasia, kuin käytännön tarpeita palvelemattomia pokaaleja.
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15 PROTESTIT
15.1 PROTESTILAUTAKUNTA – TUOMARISTO
Säännön 91 mukaan protestilautakuntia on kahta tyyppiä; yleistermi on ”protestilautakunta”.
Käsitettä ”jury” käytetään vain kansainvälisestä tuomaristosta, joka on muodostettu liitteen N mukaisesti.
Tärkeissä kansainvälisissä mestaruuskilpailuissa (MM, EM) tarvitaan liitteen N mukainen kansainvälinen
tuomaristo. Tällöin kielletään säännön 70.5 perusteella oikeus muutoksenhakuun. Tämä pitää ilmoittaa
kilpailukutsussa ja purjehdusohjeissa.
PM-kilpailun vähimmäisvaatimukset ovat, että protestilautakunnassa on kolme jäsentä ja sen
puheenjohtaja on SPV:n kansallinen tuomari. Kullakin osanottajamaalla on mahdollisuus valita pätevä
tuomari, joka ei ole joukkueenjohtaja tai osanottajan vanhempi.
SPV:n SM-sääntöjen mukaan SM-kilpailussa täytyy olla vähintään kolmihenkinen protestilautakunta. Sen
pätevyystason vähimmäisvaatimuksena on kansallinen tuomari ja yksi aluetuomari. Sen lisäksi
kilpailupäällikön on oltava vähintään kansallinen kilpailupäällikkö. Samoja periaatteita suositellaan LM- ja
avoimiin kansainvälisiin kilpailuihin.
Ei ole suositeltavaa, että kilpailulautakunta käsittelee protestit. Varsinkin silloin, kun kysymyksessä on
hyvityspyyntökäsittely, missä kilpailulautakunta on osallisena, muodostuu käsittelystä mahdoton yhtälö.
Silloin olisi hyvä saada paikalle joku, jolla on tuomarinpätevyys tai kokonaan ulkopuolinen henkilö, jolla on
käsitys kilpapurjehdussäännöistä. Tällaiseen tilanteeseen ei pitäisi koskaan joutua.
15.2 KILPAILULAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT
Kilpailulautakunta merkitsee muistiin veneet, joilla on punainen lippu nostettuna niiden tullessa maaliin ja
kirjaa muistiin tarvittaessa veneiden ilmoitukset protestointiaikeista. Nämä tiedot välitetään
kilpailutoimistoon. Kilpailutoimistoon ilmoitetaan myös protestien määräaika, jotta toimisto voi tiedottaa
siitä ilmoitustaululla.
15.3 KILPAILULAUTAKUNNAN PROTESTIT
Säännön 60.2 mukaan kilpailulautakunta voi protestoida venettä vastaan. Tämä ei tarkoita sitä, että
kilpailulautakunnan täytyy tai edes pitäisi protestoida aina kun se luulee nähneensä sääntörikkomuksen.
Kilpailulautakunnan ei ole yleensä aiheellista tehdä protesteja, jotka koskevat veneiden välisiä tapahtumia
radalla. Niistä vene saa protestoida toista venettä vastaan, jos se katsoo sääntöjä rikotun. Sitä vastoin
kilpailulautakunnan on aiheellista protestoida, jos se näkee ilmeisen rikkomuksen seuraavia sääntöjä
vastaan:





28 Radan purjehtiminen
31 Merkin koskettaminen
42 Eteneminen (ellei radalla ole tuomareita)
havaituista säännön 2 (rehti purjehdus) rikkomuksista kannattaa konsultoida protestilautakunnan
kanssa ja tarpeen vaatiessa protestoida asiasta.
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Kilpailulautakunnan protestin täytyy olla kirjallinen, mieluiten protestilomakkeelle tehty. Sen pitää täyttää
sääntöjen 60.2(a), 61.1 vaatimukset ja protestilautakunnan on käsiteltävä se. Lautakunta kokonaisuutena
on protestoiva asianosainen, jota tutkinnassa edustaa yksi sen jäsen. Kilpailupäällikkö on usein sopivin
edustaja, ja muut jäsenet voivat tarvittaessa esiintyä todistajina.
Ilman protestia kilpailulautakunta saa lyhentein merkitä tuloksiin vain tavalla tai toisella lähtemättä jääneet
veneet (DNC, DNS, OCS – myös sääntö 30.1), sääntöä 30.2 (ZFP) tai 30.3 ja 30.4 (BFD, joka voi muuttua
DNE:ksi) rikkoneet veneet, maaliin tulemattomat veneet (DNF), säännön 44.3 mukaisen rangaistuksen
suorittaneet veneet (SCP), maaliin tulonsa jälkeen kilpailusta luopuneet veneet (RET) tai jos vene rikkoo
sääntöä 78.2. (Ks. sääntöjä 90.3(b), A5 ja A11.)

15.4 HYVITYSPYYNTÖ
Vene voi pyytää hyvitystä, kun se katsoo kilpailulautakunnan syyllistyneen virheelliseen toimenpiteeseen
tai laiminlyöntiin, sääntö 62.1(a). Tyypillinen tapaus on, kun vene katsoo lautakunnan toimineen väärin
antaessaan sille merkinnän OCS. Tärkeissä kilpailuissa on tullut perin tavalliseksi, että veneet eivät hyväksy
lähtöaluksen käsitystä niiden lähtövirheistä.
Jotta protestilautakunta voi jakaa oikeutta, on tärkeää, että kilpailulautakunnalla on luotettavat
muistiinpanot niistä veneistä, joiden se katsoo tehneen lähtövirheen. Kuten yllä käsitellyssä protestin
tapauksessa, koko lautakunta on tutkinnan asianosainen, mutta sitä edustaa yksihenkilö. On tärkeää, että
tämä henkilö, mielellään kilpailupäällikkö, tai lautakunnan todistaja pystyy selvittämään menettelytavan:
täsmälleen miltä kohtaa lähtöalusta lähtövirhe havainnot tehtiin, tekikö havaintoja yksi vai useampi
henkilö, miten havainnot merkittiin muistiin, mitä havaittiin lähtölinjan toisesta päästä jne.
Jos kilpailulautakunta itse epäilee tehneensä virheen, sen on tietenkin myönnettävä se tutkinnassa. Mutta
jos toisaalta lautakunta on varma käsityksestään, sen on syytä pitää kannastaan kiinni.
15.5 KILPAILUTOIMISTON TEHTÄVÄT
Kilpailutoimistolla pitää olla tarjolla protestilomakkeita. Ne voi ladata suomen-, ruotsin- ja
englanninkielisinä SPV:n verkkosivuilta. Lomakkeen voi myös kopioida sääntökirjasta
Kilpailutoimisto ottaa vastaan protestit ja hyvityspyynnöt ja merkitsee niihin niiden vastaanottoajan ja
vastaanottajan nimikirjoituksen sekä kilpailunaikaisen juoksevan numeron. Myös myöhästyneet protestit ja
pyynnöt pitää ottaa vastaan. Jätettyä protestia ei saa antaa takaisin kilpailijalle.
Ilmoitustaululle pannaan









kilpailulautakunnan ilmoitukset mm
mittauksista
vesillelaskusta ja vesiltä nostosta
suositelluista radalle purjehtimisreiteistä
säätiedotuksista
purjehdusohjelman muutoksista
ilmoitukset protesteista ja hyvityspyynnöistä
protestien määräaika
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 ilmoitukset kilpailulautakunnan tai protestilautakunnan tekemistä protesteista, kun käytetään
ohjetta L16.4
 luettelo veneistä, jotka ovat tunnustaneet rikkoneensa sääntöä 42 tai joiden purjehduksen
protestilautakunta on hylännyt ilman tutkintaa, kun käytetään ohjetta L14.3
 ilmoitukset protestien ja hyvityspyyntöjen asianosaisista sekä kutsutuista todistajista, kun
käytetään ohjetta L16.3
 protestilautakunnan tutkintojen aikataulu
 protestilautakunnan päätökset
 tulokset
 alustava epävirallinen tulosluettelo, johon sisältyvät merkinnät OCS jne.
 lopullinen tulosluettelo
Sosiaalisia tapahtumia koskevat ilmoitukset, mainokset yms. eivät kuulu viralliselle ilmoitustaululle.

15.6 PROTESTILAUTAKUNNAN TYÖSKENTELY
Sääntöjen osa 5 ja liite M käsittelevät protesteja ja protestilautakunnan työskentelyä, eikä tässä ei ole
tarpeen esitellä asiaa lähemmin.
Lisäys A Lähtöaluksen ja merkkiveneiden varusteet
Alla olevat lähtöaluksen ja merkkiveneiden varustelistat on tarkoitettu suuriin ja tärkeisiin rata-kilpailuihin,
joten ne ovat varsin laajat. Listat pitää sovittaa kulloiseenkin kilpailuun tarpeen ja kokemuksen mukaan.
Tässä liitteessä lueteltujen varusteiden lisäksi täytyy tietenkin kaikissa veneissä olla kaikki vaaditut
katsastusvarusteet
LÄHTÖALUKSEN VARUSTEET
-

Ankkuri, johon on kiinnitetty vähintään 200 m köyttä
Vara-ankkuri ja köysi
Kääntömerkit ja niiden paino, ankkuri ja köysi (mahdollisesti kahdet, varalla merkkiveneille.
”Pysäköintipoiju”, jossa on luja köysi ja ankkuri, vaikeuksiin joutuneille veneille.
Ilmapumppu, jolla kääntömerkki voidaan täyttää
Kello, jossa on suuri sekuntiviisari, tai selvä näyttöinen digitaalikello
Haulikko (mahdollisesti kaksikin) paukkupatruunoineen tai vaihtoehtoisesti lähtöraketteja ampuva
pistooli (mielellään 2 kpl)
Äänimerkinantolaite, 2 kpl
Kilpailulautakunnan lippu
Oranssi lippu lähtö- ja maalilinjan merkitsemiseksi
Sininen lippu = maalilinja paikallaan
Musta / ”U”-lippu = mustan ja ”U”- lipun sääntö 30.3/30.4 on voimassa, lähtö 4 min kuluttua

43

Viestiliput:
-

D, E, F, G, J, K, jne. = luokkien liput (ei lippuja, joilla on muu merkitys)
A yhdessä AP:n tai N:n kanssa = lykkäys tai mitätöinti, tänään ei enää kilpaillaC = seuraavan rataosuuden muutos
H yhdessä AP:n tai N:n kanssa = lykkäys tai mitätöinti, lisäviestejä maissa
I = sääntö 30.1 on voimassa, lähtö 4 min kuluttua
L = ilmoitus (maissa), tulkaa huutoetäisyydelle tai seuratkaa tätä venettä (vesillä)
M = merkki
N = mitätöinti
O = sääntö 42 ei ole kokonaan voimassa
P = lähtö 4 min kuluttua
R = sääntö 42 palautettu
S = radan lyhennys
X = yksittäinen palautus
Y = pelastusliivi pakollinen
Z = sääntö 30.2 on voimassa, lähtö 4 min kuluttua
AP = lykkäys
1. korvausviiri = yleinen palautus
Viestilippujen salkoja, vähintään 5 kpl
Vihreä kolmiomainen levy = seuraava merkki oikealle
Punainen suorakulmainen levy = seuraava merkki vasemmalle
Levy + = seuraava rataosuus pitempi
Levy – = seuraava rataosuus lyhyempi
Levy kompassisuuntiman ilmoittamiseksi
Purjehdusohjeet ja osanottajaluettelo
Maaliintulolistoja, paperia (mielellään vedenkestävää) ja kyniä
Purjehduksen kilpailusäännöt ja tämä opas
Nauhureita, vähintään 2 kpl
Megafoni
Valkoinen taulu ja huopakyniä purjenumeroiden näyttämiseksi mustan lipun sääntöä käytettäessä
Tuulen suunnan osoitin ja tuulimittari
Kompassi, suuntimakompassi, merikartta ja ratakartta
GPS
Radiopuhelin ja matkapuhelin, joilla voidaan pitää yhteyttä merkkiveneisiin ja kilpailutoimistoon
Kiikari
Puukko
Hopeateippi
Ruokaa ja juomaa
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MERKKIVENEIDEN VARUSTEET
-

Ankkuri ja köysi
Merkki ja sen paino, ankkuri ja köysi
Vara-ankkuri, paino ja köysi
Viestiliput C, M, S, O, R
Viestilippusalko
Vihreä kolmiomainen levy = seuraava merkki oikealle
Punainen suorakulmainen levy = seuraava merkki vasemmalle
Levy + = seuraava rataosuus pitempi
Levy – = seuraava rataosuus lyhyempi
Levy kompassisuuntiman ilmoittamiseksi
Tunnistuslippu (tai merkintä veneen kyljessä)
Purjehdusohjeet ja osanottajaluettelo
Paperia (mielellään vedenkestävää) ja kyniä
Lomakkeita kiertämisaikojen merkitsemiseksi
Nauhuri
Kompassi, suuntimakompassi, merikartta ja ratakartta
GPS
Puukko
Kiikari
Radiopuhelin ja matkapuhelin
Ruokaa ja juomaa

Lisäys B Tärkeitä viestejä
Katso myös sääntöjen osaa 3 ja lukua Kilpailuviestit.
YKSITTÄINEN PALAUTUS
Annetaan äänimerkki (törähdys tai laukaus) ja nostetaan lippu X. Milloin i-lipun sääntöä 30.1 käytetään,
viesti koskee myös sitä rikkoneita veneitä. Lippua pidetään nostettuna, kunnes kaikki ennenaikaisesti linjan
radan puolella olleet ja linjan pään kierron laiminlyöneet veneet ovat palanneet. Se lasketaan kuitenkin aina
viimeistään 4 min kuluttua (ilman äänimerkkiä).
Yksittäistä palautusta viestitettäessä äänisignaali on pakollinen.
YLEINEN PALAUTUS
Ammutaan kaksi laukausta lähtölaukauksen lisäksi ja ensimmäinen korvausviiri nostetaan. Jos seuraava
luokkalippu on nostettu, se lasketaan (ilman ääntä). Ensimmäinen korvausviiri lasketaan ja annetaan
äänimerkki 1 min ennen uutta varoitusviestiä. Jos halutaan korjata lähtölinjaa tai odottaa tuulen
vakiintumista, saa lippu olla nostettuna kuinka pitkään tahansa. Käytännössä voi olla kuitenkin
johdonmukaisempaa laskea korvausviiri ja nostaa AP. Tämä antaa veneelle selvemmän viestin siitä, ettei
rata tai tuuli ole kohdallaan ja että kilpailulautakunta työskentelee asian korjaamiseksi. Käytännössä ajoitus
on paras tehdä tasan 5 min jaksoin.
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PURJEHDUKSEN LYKKÄÄMINEN
1. Lippu AP nostetaan ja ammutaan 2 laukausta
 Purjehdukset, joita ei ole lähetetty, lykätään
 Lippu lasketaan ja annetaan äänimerkki
Varoitusviesti annetaan 1 min sen jälkeen kun AP on laskettu, ellei purjehdusta silloin lykätä uudestaan tai
mitätöidä.
2. Lippu AP numeroviirin (1,2,3..) yläpuolella nostetaan kahdella laukauksella.
 Purjehduksia, joita ei ole vielä lähetetty, lykätään 1,2,3--- tuntia niiden ohjelman mukaisesta ajasta.

3. Lippu AP nostetaan lipun H yläpuolelle ja ammutaan 2 laukausta;
 Purjehdukset, joita ei ole lähetetty, lykätään. Lisäviestejä maissa.

4. Lippu AP nostetaan lipun A yläpuolelle ja ammutaan 2 laukausta;
 Purjehdukset, joita ei ole lähetetty, lykätään. Tänään ei enää kilpailla.
Jos viestitys koskee vain jotakin luokkaa, nostetaan luokkalippu AP:n yhteydessä.

PURJEHDUKSEN MITÄTÖIMINEN (32.1)
1. Lippu N nostetaan ja ammutaan 3 laukausta
 Kaikki lähteneet purjehdukset mitätöidään. Palatkaa lähtöalueelle.
Lippu lasketaan ja annetaan äänimerkki
Varoitusviesti annetaan 1 min sen jälkeen kun N on laskettu, ellei purjehdusta silloin mitätöidä uudestaan
tai lykätä
2. Lippu N nostetaan lipun H yläpuolelle ja ammutaan 3 laukausta;
 Kaikki purjehdukset mitätöidään. Lisäviestejä maissa.

3. Lippu N nostetaan lipun A yläpuolelle ja ammutaan 3 laukausta;
 Kaikki purjehdukset mitätöidään. Tänään ei enää kilpailla.
Jos viestitys koskee vain jotakin luokkaa, nostetaan sen luokan lippu N:n yhteydessä.
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RADAN LYHENTÄMINEN (jotkut purjehdusohjeet eivät salli lyhentämistä) (32.2)
Lippu S nostetaan ja annetaan 2 äänimerkkiä.
 Maalilinja on kääntömerkillä: merkin ja S-lipun salon välissä.
 linjalla, joka veneiden on ratakuvauksen mukaan ylitettävä;
 portilla: porttimerkkien välissä

SEURAAVAN RATAOSUUDEN MUUTTAMINEN (33)
Vene näyttää lippua C kääntömerkillä, antaa toistuvia äänimerkkejä ja (elleivät purjehdusohjeet toisin
ilmoita) näyttää kompassisuuntiman seuraavalle merkille sekä / tai vihreää kolmiota (oikealle) tai punaista
suorakaidetta (vasemmalle). Vene voi myös näyttää merkkejä + tai – osoittamaan rataosuuden
pidentämistä tai lyhentämistä.
MAALIINTULO
Maalialus nostaa sinisen lipun tai kuvion, kun alus on paikallaan.
VIESTITYS MAISSA
 Lippu L + 1 äänisignaali = Ilmoitus kilpailijoille ilmoitustaululla.
 Kun purjehdus lykätään vesillä nostamalla AP lipun H yläpuolella ja kaksi laukausta tai kaikki
purjehdukset mitätöidään vesillä nostamalla lippu N lipun H yläpuolella ja kolme laukausta, tämä
merkitsee, että lisätietoja annetaan maissa. Näitä voivat olla:
 AP + 2 laukausta = purjehduksia lykätään.
 AP numeroviirin yläpuolella (1,2,3...) + kaksi laukausta = purjehduksia lykätään 1,2,3...
tuntia ohjelman mukaisesta ajasta.
 AP lipun A yläpuolella = tänään ei enää kilpailla.

ÄÄNIMERKIT
Laukaus vai muu äänimerkki (törähdys)? Säännöt puhuvat vain äänimerkistä ja aina on mahdollista valita
tilanteeseen sopivin vaihtoehto. Laukaus on sopivin silloin kun sen on kuuluttava kauas, kun taas lippuja
laskettaessa tavallisesti käytetään törähdystä. Myös merkin antopaikka vaikuttaa valintaan: lähtöaluksesta
voi ampua laukauksia mutta merkkiveneissä täytyy käyttää muita äänimerkkejä. Lähtöviestityksessä 1
minuutin kohdalla annetaan 1 pitkä signaali, joten siihen on luonnollista käyttää torvea.
Lisäys D Matkakilpailut
Matkapurjehduskilpailuja käydään avomerellä, saaristossa ja sisäjärvillä. Ne poikkeavat
ratakilpapurjehduksesta ja niissä pitää ottaa huomioon eräitä erikoispiirteitä. Avomerikilpailut purjehditaan
tavallisesti IRC- tai ORC -säännön mukaan, mutta myös LYS-kilpailuja esiintyy. Saaristo- ja
järvipurjehduksessa käytetään kaikkia kolmea sääntöä. Kilpailun johdon pitää hallita näiden sääntöjen
soveltaminen ja niihin sisältyvä hyvityslaskutapa.
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WS:n avomerikilpailulautakunta Offshore Committee ja ORC (Offshore Racing Council) on laatinut
avomerimestaruuskilpailuja koskevia erikoissääntöjä, joita voidaan soveltaa muihinkin avomerikilpailuihin.
Nämä ovat seuraavissa asiakirjoissa: The World Championship Rules for Offshore Classes (Green Book) ja
ISAF Special Regulations (SR). Lisätietoja on verkkosivuilla www.isaf.org ja www.orc.org. ORC:n
turvamääräykset ynnä runsaasti muuta alan tietoa on luokkaliiton Avomeriprujehtijat julkaisemassa
Avomeripurjehtijan vuosikirjassa ja luokkaliiton verkkosivuilla www.avomeripurjehtijat.fi
IRC
IRC on veneen mittauksiin perustuva tasoituspurjehdusluokka. IRC mittakirjoja on kahta tyyppiä. Normaali
ja endorsed. Joissakin kisoissa vaaditaan endorsed mittakirja. Kilpailijalla pitää olla allekirjoittamansa
mittakirja mukana veneessä. Järjestäjän kannalta olennainen tieto mitta-kirjalla on TCC (Time Correction
Coefficient). Voimassa olevien mittakirjojen tiedot löytyvät FINIRC:n sivuilta tai osoitteesta http://
http://www.ircrating.org/en/race-organisation/on-line-tcc-listings.html
Veneet on mittalukunsa perusteella jaettu eri luokkiin. IRC tuloslaskenta perustuu aina aikaa ajalle
laskentaan. Purjehdittu aika kerrotaan TCC:llä.
IRC luokkaliittona toimii FINIRC ry (http://www.finirc.com)
Osa IRC kisoista on IRC ranking osakilpailuja. Tulokset on julkaistava niin, että ranking tulokset voidaan
laskea.

ORC
ORC on veneen mittauksiin perustuva tasoituspurjehdusluokka. ORC kisoihin osallistujilta vaaditaan
voimassa oleva ORCi tai ORC Club mittakirja. Osanottajan ei tarvitse esittää kirjaa, koska voimassaolevat
mittakirjat löytyvät Avomeripurjehtijat ry:n kotisivuilta. (http://www.avomeripurjehtijat.fi) Mittakirja pitää
kuitenkin olla veneessä mukana päällikön allekirjoittamana. Veneet on mittalukunsa perusteella jaettu eri
luokkiin.
Järjestelmä tuloslaskentoineen on hyvin monimutkainen. Käytännössä tuloslaskentaan tarvitaan aina asiaan
perehtynyt henkilö, joka hankkii tuloslaskentaohjelman ja selvittää tuulitiedot. Avomeripurjehtijat ry toimii
luokkaliittona ja auttaa käytännön järjestelyissä.
Osa ORC kisoista on ORC ranking osakilpailuja. Tulokset on julkaistava niin, että ranking tulokset voidaan
laskea.

LYS
LYS on veneen suorituskyvyn arvioon perustuva tasoituspurjehdusluokka. LYS tasoituskerroin perustuu joko
venetyyppikohtaiseen taulukkoon tai venekohtaiseen mittakirjaan. Tasoituskertoimeen voi saada
kisakohtaista hyvitystä veneen varusteiden mukaan. LYS sääntö, jonka mukaan hyvitystä saadaan voi
muuttua vuosittain. LYS taulukko, mittakirjat ja LYS sääntö löytyvät Avomeripurjehtijat ry:n kotisivuilta.
(http://www.avomeripurjehtijat.fi)
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Veneiden jaosta luokkiin on suositus. Usein veneet kuitenkin jaetaan luokkiin niin, että startteihin saadaan
sopiva määrä veneitä. Tuloslaskenta perustuu hyvityksillä korjattuun LYS lukuun. Tuloslaskenta perustuu
joko aikaa ajalle tai aikaa matkalle kaavaan. Aikaa matkalle kaavan avulla voi myös järjestää takaa-ajo
kisoja, joissa kilpailijoiden maaliintulojärjestys ratkaisee.
Avomeripurjehtijat ry toimii luokkaliittona.
Suurin osa LYS kisoista on LYS ranking osakilpailuja. Tulokset on julkaistava niin, että ranking tulokset
voidaan laskea.
TAKAA-AJOKILPAILU
Erityisesti LYS-kilpailuja on järjestetty ns. takaa-ajokilpailuina. Ne toimivat siten, että hyvitys lasketaan
etukäteen, jokainen vene saa oman lähtöaikansa ja ensimmäisenä maaliin tuleva vene voittaa. Tämä
merkitsee sitä, että hyvitystä ei lasketa purjehditun ajan (”aikaa ajalle”) vaan matkan (”aikaa matkalle”), ts.
radan pituuden, perusteella. Laskutapa selostetaan Purjehtijan vuosikirjassa ja Avomeripurjehtijan
vuosikirjassa. Takaa-ajokilpailu on jännittävä, koska siinä näkyy kamppailu maalia lähestyttäessä. Etuna on
myös se, että lähdössä ei tule tungosta.
RATA
Rata rakennetaan tavallisesti siten, että viitat, majakat ja saaret ovat ratamerkkeinä. (Purjehdusohjeisiin ei
pitäisi sisällyttää ilmaisua ”väylää pitkin”.) Kun purjehditaan pimeässä, merkkien täytyy tietenkin olla
valaistuja.
On pyrittävä määrittelemään erisuuntaisiin tuuliin sopivia vaihtoehtoisia ratoja. Runsas luovi on
toivottavaa, mutta myös myötäistä ja sivumyötäistä pitää esiintyä. Riittävän laajan vesialueen puuttuessa
joudutaan usein tekemään yhtä useampia kierroksia samalla radalla. Avomeripurjehduksen tarkoituksena
kylläkin on purjehtia väljillä vesillä.
Tärkeissä mestaruuskilpailuissa käytetään myös saman tyyppisiä, mutta pitempiä, ratoja kuin
ratakilpailuissa. Tällöin pitää kääntömerkkien olla niin suuria, että ne näkyvät kaukaa.
ORC-kilpailuissa täytyy radan pituus tietää tarkasti, koska sitä tarvitaan tuloslaskennassa.
Milloin rata on avomerellä, on syytä ottaa yhteys sotilasviranomaisiin sen varmistamiseksi, ettei alueella ole
kilpailun aikana ampumaharjoituksia. Kilpailusta pitää ilmoittaa VTS-keskukselle sekä mielellään myös
merivartiostolle ja meripelastuspalvelulle. On myös syytä tarkistaa, ettei alueella ole suurimittaista
kalastusta. Paikallisille kalastusyhtymille voidaan ilmoittaa purjehdusten ajasta ja paikasta.
PURJEHDUSOHJEET
Purjehdusohjeissa on ilmoitettava, että meriteiden säännöt (IRPCAS) korvaavat Purjehduksen
kilpailusääntöjen osan 2 auringon laskun ja nousun välisenä aikana. Ajat on annettava. Huomattavaa on
että muutos koskee vain osaa 2, muut kilpapurjehdussääntöjen osat ovat edelleen voimassa.
Ohjeissa on ilmoitettava, mitä meri-VHF:n kanavaa käytetään osanottajien ja kilpailulautakunnan väliseen
radioliikenteeseen.
Radan kuvaukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Merkkien ulkonäkö on selvitettävä ja niiden sijainti
on ilmoitettava pituus- ja leveysastein.
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LÄHTÖ
Kiinteämerkkisellä radalla voidaan tietenkin järjestää lähtö ensimmäisen merkin suuntaan siitä riippumatta,
onko ensimmäinen osuus luovia, sivumyötäistä vai myötäistä. Tärkeissä kilpailuissa on kuitenkin
järjestettävä luovilähtö. Se hoidetaan siten, että tehdään lähtölinja ja pannaan ylimääräinen ensimmäinen
kääntömerkki mikäli mahdollista suoraan tuuleen.
RADAN VALVOMINEN
Vaikkakaan matkapurjehduksessa ei käytetä varsinaisia seurantaveneitä, on mahdollisuuksien mukaan
valvottava merkkien kiertoa ja kirjattava kiertojärjestys.
AJANOTTO
Matkapurjehduksessa täytyy tietenkin jokaisen osallistuvan veneen purjehdittu aika kirjata tarkasti.
LISÄYS J VASTUU JA TURVALLISUUS
Perussääntö 4, Päätös kilpailla, kuuluu: ”Veneellä on yksin vastuu päätöksestä osallistua kilpailuun tai jatkaa
kilpailemista.” Tämä merkitsee sitä, että teoreettisesti katsottuna vastuu on kokonaan osanottajalla. Mikä
on silloin järjestäjän vastuu? Säännöstä 4 riippumatta järjestäjien pitää huolehtia siitä, että osanottajia ei
aseteta tarpeettomille riskeille alttiiksi. Järjestäjä saatetaan asettaa vastuuseen onnettomuudesta, jos
turvajärjestelyt ovat osoittautuneet riittämättömiksi.
”Älä ota turhia riskejä” sopii kilpailupäällikön motoksi. Hänellä on periaatteessa vastuu, vaikkakin isossa
kilpailussa olisi erikseen nimetty turvallisuuspäällikkö, jonka alaisina saattoveneet toimivat. Turvatoimissa
on tietenkin otettava huomioon veneiden tyyppi ja purjehtijoiden taso. Erityistä varovaisuutta on
noudatettava juniorien ja aloittelijoiden kilpailuissa.
Seuraavat turvatoimet ovat varteen otettavia
 Välttäkää käyttämästä vaarallisen matalien vesien ympäröimiä saaria ja majakoita matkakilpailun
kääntömerkkeinä. Varsinkin milloin ratakilpailussa on ulkomaisia osanottajia, on varoitettava
sataman ja radan välillä sekä rata-alueella ja sen läheisyydessä olevista kareista.
 Avomerikilpailussa on syytä tehdä osallistuvien veneiden merikelpoisuutta ja turvavarusteita
koskevia tarkastuksia.
 Hankkikaa riittävä määrä sopivia saattoveneitä, joissa on kokenut miehistö. Määrän täytyy olla
suhteessa kilpailevien veneiden lukuun. Myös kilpailevien veneiden tyyppi ja osanottajien kokemus
vaikuttavat turvaveneiden tarpeeseen. Navakassa tuulessa, kun vesi on kylmää, ja kun ollaan
avoimilla radoilla, tavoitteena pitää olla yksi turvavene 10 kilpailevaa kevytvenettä kohti.
Poikkeuksena on avomeripurjehdus, jossa ei turvaveneitä käytetä mutta jossa kääntömerkeillä on
aiheellista olla valvonta, mikäli mahdollista.
 Kovatuulisella säällä voi olla aiheellista sijoittaa ”pysäköintipoiju” hyvin ankkuroituna 50–100 m
viistosti lähtöaluksen taakse. Vaikeuksiin joutuneet veneet voidaan kiinnittää siihen odottamaan
yhteishinausta satamaan, kunhan jokin toimitsijavene voidaan vapauttaa tehtävään.
 Älkää aloittako ratapurjehdusta liian kovalla tuulella tai isossa aallokossa. Seuratkaa säätiedotuksia,
jotka ovat nykyään varsin luotettavia. Varminta on olla aloittamatta purjehdusta, jos säätiedotus
ennustaa myrskyä.
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 Mitätöikää aloitettu purjehdus, jos tilanne karkaa hallinnasta. Lähtöalus ja merkkiveneet voivat
silloin auttaa vaikeuksiin joutuneita osanottajia.
 Suurissa kevytvenekilpailuissa on havaittu hyväksi käyttää tunnuslevyjä tai nauhoja, jotka
noudetaan/jätetään ennen radalle lähtöä ja jätetään/noudetaan viimeistään 1/2 tuntia vesiltä
palattua.
 Tarkastakaa, mitkä veneet ovat todella lähteneet. Merkitkää muistiin kaikki keskeyttäneet veneet;
pitäkää yhteyttä merkkiveneisiin ja turvaveneisiin. Valvokaa purjehduksen päätyttyä, että veneitä ei
jää rata-alueelle.
 Kansainvälisissä kilpailuissa on yleistä, että järjestäjät sanoutuvat irti vastuusta sisällyttämällä
purjehdusohjeisiin liitteen L kohdan 29 Vastuuvapautus.

VAKUUTUKSET
Järjestävän seuran vastuu.
Koska seura voi lain mukaan joutua vastuuseen osanottajille, katselijoille tai muille ulkopuolisille
aiheutuneista vahingoista, on aina varmistuttava siitä, että seuralla on voimassa oleva vastuuvakuutus, joka
kattaa ulkopuolisille aiheutuneet vahingot.
Suuria kilpailuja varten voi olla aiheellista ottaa erillinen vakuutus. Vähintäänkin on käännyttävä oman
vakuutusyhtiön puoleen ja varmistuttava siitä, että seuran yleinen vastuuvakuutus on riittävä.
 Osanottajien henkilökohtainen vastuuvakuutus. Nykyään on tavallista, että kansainvälisissä
kilpailuissa osanottajilta vaaditaan tiettyyn ennalta määrättyyn summaan ulottuva
vastuuvakuutus. Tavallisesti vakuutussummat ovat sadoista tuhansista muutamaan miljoonaan
euroon. Tällainen vaatimus täytyy ilmoittaa jo kilpailukutsussa, jotta osanottajat voivat hyvissä
ajoin hoitaa vakuutuksensa kuntoon. Vakuutus löytyy liitteestä K kohdasta 21 ja vaatimus on
toistettava purjehdusohjeissa liitteessä L, kohdassa 30 .
 Henkilökohtainen tapaturmavakuutus
Nykyään kaikki Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsenseurojen henkilöjäsenet, joista on maksettu jäsenmaksu
SPV:lle, on vakuutettu SPV:n tekemällä ryhmätapaturmavakuutuksella. Yksityiskohtaiset ehdot ovat
Purjehtijan vuosikirjassa ja SPV:n verkkosivuilla.
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