SPV ohjeistus alue- ja haastajakilpailuun
Haastaja- ja aluekilpailun tavoite
-

purjehduskilpailukulttuurin opettaminen lapsille ja perheille
kilpailuissa tarvittavien taitojen opettaminen
totuttaa lapset kilpailemaan oman seuran ulkopuolella
saada seurojen omat ohjaajat mukaan oppiin

Toimintaperiaate
-

kisan kesto voi olla 2 päivää, 1 päivä tai 1 ilta
suositeltavaa on, että kaksipäiväisessä tapahtumassa osa ohjelmasta on
kilpailuissa tarvittavien perustaitojen harjoittelua (esim. kilpailu on alueleirin
jälkeen)

Kisaluotsi
-

jokaisessa kilpailussa on oma kisaluotsi, jonka tehtävänä on ohjata
purjehtijoiden toimintaa rannassa ja vesillä
luotsi keskittyy erityisesti kokemattomimpien purjehtijoiden ohjaamiseen
järjestävä seura vastaa kisaluotsin nimeämisestä ja tehtävän annosta
seurojen omat ohjaajat voivat toimia kisaluotsin apuna toimiessaan kilpailun
turvaveneinä
Kisaluotsille on oma oheistus SPV:n sivuilla – Lapset ja nuoret materiaalipankki

Kilpailusäännöt
-

kilpailuissa noudatetaan omia haastajakilpailun sääntöjä, katso alla
säännöt koskevat myös mahdollisia mukana olevia kokeneempia kilpailijoita
kisaluotsi avustaa kilpailijoita ymmärtämään sääntöjä ja tarvittaessa rankaisee
sääntöjen rikkomisesta

Turvallisuus
-

järjestävä seura vastaa kilpailujen turvallisuudesta yhteistyössä osallistuvien
seurojen kanssa
jokainen seura, joka lähettää kilpailuihin osanottajia, on velvollinen
osallistumaan tapahtuman valvontaan vesialueella
seuran tulee ilmoittaa seuralta saapuva turvavenekalusto ilmoittautumisen
yhteydessä, vähintään yksi kumivene / 2-5 purjehtijaa

Palkitseminen
-

perusperiaate on, että osallistumisesta palkitaan
kilpailun yhteydessä palkitaan kaikki osanottajat
kauden päättyessä oma seura huomioi erikseen ahkerimmat osanottajat

Haastajakilpailun kilpailusäännöt
Perussäännöt
1.

Noudata hyvän kilpailuhengen periaatteita.

2.

Vältä törmäystä toiseen veneeseen.

Kun veneet kohtaavat
3.

Kun kohtaat eri halssilla olevan toisen veneen, vasemmalla
halssilla olevan veneen on väistettävä oikealla halssilla
olevaa venettä.

4.

Ollessasi samalla halssilla kuin toinen vene, väistä sitä
(a) jos se on edessäsi,
(b) jos se on suojan puolellasi.

5.

Kun lähdön jälkeen lähestyt merkkiä tai muuta esinettä,
jota molempien veneiden tarvitsee väistää, ja toinen
vene on sinun ja merkin tai muun esineen välissä, niin
anna toiselle veneelle riittävästi tilaa sen turvalliseen
ohittamiseen samalta puolelta. Kuitenkin kun veneet
ovat vastakkaisilla halsseilla vastatuulimerkillä, tämä
sääntö ei päde.

6.

Silloin kun toisen veneen pitää väistää sinua ja itse muutat suuntaa, anna sille
riittävä mahdollisuus väistöön.

Muut säännöt
7.

Lähtöviestin hetkellä veneesi pitää olla lähtölinjan takana.

8.

Lähtöviestin jälkeen sinun pitää purjehtia järjestäjien kuvaama rata.

9.

Veneesi ei saa koskettaa ratamerkkiä.

10. Jos luulet toisen veneen rikkoneen jotakin sääntöä tai jos et ole selvillä
säännöistä milloin tahansa purjehduksen aikana, kuvaile tapahtuma
kisaluotsille purjehduksen jälkeen. Kisaluotsi voi lisätä kaksi pistettä minkä
tahansa sääntöjä rikkoneen veneen tulokseen. Jos rikkomus on vakava,
kisaluotsi voi lisätä ylimääräisiä pisteitä veneen tulokseen.

