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REGATTA- 
TOIMISTON 
VALMISTELU 

• Sihteerien valinta 

• Taidot, kokemus, henkilökohtaiset ominaisuudet 

• Tutustu tarvittaviin sääntöihin, oppaisiin ja ohjeisiin  

   (Huom! Luokkasäännöt ym!) 

• Kilpailukutsu ja purjehdusohjeet 

• Muut ohjeet 

• Tarvittavien materiaalien valmistelu 

• Regattatoimiston järjestäminen (tietokone, tulostin, 

kopiokone, paperia, kaavakkeet, kynät (useita), 

(rei'itin, kansio) kirjekuoria, teippiä, ilmoitustaulu ja 

ilmoitustaulun kiinnitystarpeet) 

• Ennakkorekisteröinti ja viestintä kilpailijoiden kanssa 



REGATTA- 
TOIMISTON 
TOIMINTA 

• Regatta toimisto on kilpailijoiden ensisijainen  

tiedonlähde - kilpailun "sydän" 

• Rekisteröinti ja kilpailudokumentit 

• Tulokset ja tiedot koko regatan ajan 

• Toimii viestintä- ja tietokeskuksena regatalle (myös 

järjestäjät ja tuomarit) 

• Ensiapu 

• Siksi se tarvitsee: 

• VHF- / tai muu radioliikenne kilpailukomiteoiden kanssa 

• Puhelinyhteys paikalliseen hätäkeskukseen    

• Luotettavan internet-yhteyden 

 



KILPAILUN 
JÄRJESTÄJIÄ 
JA  
TOIMITSI-
JOITA 
KOSKEVAT 
SÄÄNNÖT 

- Kilpailun järjestäjä, kilpailulautakunta, 

tekninen lautakunta, protestilautakunta ja 

muut kilpailutoimihenkilöt toimivat 

sääntöjen alaisina järjestäessään ja 

tuomitessaan kilpailua. Sääntö 5 

 

 

- Kilpailulautakunnan täytyy pitää 

kilpapurjehdukset kilpailun järjestäjän 

määräyksiä ja sääntöjen vaatimuksia 

noudattaen. Sääntö 90.1 



ILMOITUS- 
TAULU 

• Virallinen ilmoitustaulu  

• Sähköinen 

• Perinteinen 

• Tai edellisten yhdistelmä 

• Kilpailulautakunta 

• Tuomaristo 

• Tulokset 

• Sääennuste, kilpailualuekaavio 

• Kilpailijoiden ilmoitukset, joukkueet 
 



REGATTA- 
TOIMISTO 
FYYSISESTI 

• Regattatoimistossa olisi hyvä olla omat 

tilat seuraaville: 

• Ilmoittautumiselle ja protestin jätölle 

"asiakashuone”  tai kokonaan oma 

kulmaus/tiski 

• Tulosten laskennalle "hiljainen huone" 

• Protestikäsittelyille aina erillinen tila 

 



”ASIAKAS-
HUONE” 

•  Vastaanottaa osallistumisasiakirjoja ja 

osallistumismaksuja 

•  Vastaanottaa erilaiset täytettävät lomakkeet (esim. 

mittaus, tarkastus, jäsenyydet) 

• Jakaa purjehdusohjeet. (Voivat olla myös netissä, 

ohjaa käyttämään niitä) 

• Tarvittavien materiaalien jakaminen.  

• Kilpailijaluettelon laatiminen 

• Tuki- / valmentajaveneiden rekisteröinti ja 

kuljettajien yhteystiedot 



REKISTERÖINTI 
JA TIEDOTUS 

• Rekisteröinnin ja mittausten jälkeen 

ilmoitustaululle: 

• Lopullinen kilpailijaluettelo haamuveneet 

poistettuna! 

• Purjehdusohjeet 

• Muutokset purjehdusohjeisiin 

• Kilpailualueen kartta 

• Kilpailukomitea, protestilautakunta / tuomaristo ja 

mittahenkilöluettelot 

• Mittausohjeet / varustetarkastusohjeet ja aikataulu 

• Muut asiaankuuluvat tiedot 

 



TOIMISTON 
TEHTÄVÄT 
KILPAILUN 
AIKANA JA 
SEN JÄLKEEN 

• Kilpailutoimiston ”palveluaika”:  

• Kilpailukutsussa ilmoitettu rekisteröitymisaika 

• Toimisto auki vähintään 2,5 tuntia ennen ensimmäistä lähtöä  

• Avoinna, kun veneet tulevat rantaan: 

• Protestikäsittelyiden loppuun asti  

• Viimeisenä kilpailupäivänä  palkintojen jakoon asti. 

• Näytä sääennusteet ja muut tarvittavat tiedot. 

• Laaditaan asiakirjat kilpailukomitealle ja protestikomitealle 

• Merelle lähdön rekisteröinti  (seuranta),  

• Protestilomakkeiden antaminen kilpailijoille (nimetty henkilö joka 

huolehtii että kaikki tarvittavat asia on asian mukaisesti merkitty) 

• Ottaa vastaan ja toimittaa kilpailupäällikön hyväksyttäväksi 

välineiden vaihdot jne. 



TOIMISTON 
TEHTÄVÄT 
KILPAILUN 
AIKANA JA 
SEN JÄLKEEN 

 

• Tulosten käsittely 

• Protestiajan julkaiseminen jokaiselle luokalle heti 

luokan viimeisen veneen tultua maaliin päivän 

viimeisessä  lähdössä! 

• Tulokset ilmoitustaululle  

• Kaikkien kilpailudokumenttien arkistointi 

• Kilpailudokumetteja tulisi säilyttää ainakin 

vuodenvaihteen yli. (Muutoksenhakuprosessin 

aikarajat!) 

 



TOIMISTON 
TEHTÄVÄT 
KILPAILUN 
AIKANA  

Toimisto hoitaa 

kilpailulautakunnan pyynnöstä: 

 

Esimerkiksi: 

- Maissa tapahtuvaa viestiliputusta kilpailupäällikön 

ohjeiden ja aikataulun mukaisesti. 

- Päivittää ilmoitustaulua tarpeen mukaan 

- Muita tarpeellisia toimintoja tarpeen mukaan 



KILPAILUSTA 
LUOPUMINEN 
 

RET 

- Kilpailija voi luopua kilpailusta tehtyään 

jonkin rikkeen. 

 

- Kilpailija ilmoittaa siitä joko lautakunnalle tai 

toimistoon. Huom! Allekirjoitus kilpailijalta! 

 

- Siihen voidaan käyttää seuraavaa 

lomaketta: 



KILPAILUSTA LUOPUNEET
Kilpailu/ tävling / event :

PVM sivu nro ___________ / ___________

Luokka Ryhmä Lähtö Vene nro RET DNF NIMI ALLEKIRJOITUS



PYYNTÖ 
TULOSTEN 
KORJAA-
MISEKSI 

• Jos purjehtia tulee tekemään pyyntöä tulosten 

korjaamiseksi annetaan hänelle sitä varten oleva kaavake. 

Usein purjehtia itse pyytää protestilomaketta. 

• Tarkista että kaikki kentät on täytetty, tämä nopeuttaa 

mahdollisen virheen etsintää. 

• Tähän pitää pyytää maalialukselta kaikki lähtöä koskeva 

kirjanpito, jos näistä ei löydy, pyydetään paikalle maaliveneen 

päällikkö. (Tämän vuoksi on hyvä olla kuvattu tai saneltu 

tallenne) 

• Kun kilpailulautakunta päättelee omista muistiinpanoistaan tai 

havainnoistaan, että se on antanut jollekin veneelle väärät 

pisteet, sen täytyy korjata virhe ja asettaa korjatut tulokset 

kilpailijoiden saataville. PKS 90.3c 





TUTKINTA-
PYYNTÖ JA 
LOMAKKEEN 
KÄSITTELY 

• Kilpailutoimisto luovuttaa protestilomakkeen  

• Voidaan laittaa pvm ja kellonaika taustapuolelle 

• Protestin sisään tullessa kirjaa kelloaika ja protestin 

juokseva numerointi (tarkka kellonaika on erittäin tärkeä 

jotta voidaan todentaa protestin ajoissa saapuminen), 

• Tarkista vielä nämä seikat; päivämäärä, luokka, purjehdus, 

protestoiva vene, tapahtuman aika ja paikka   

• Ottaa tarvittavan määrän kopioita ja laittaa ne kirjekuoreen 

toimitettavaksi protestilautakunnalle.  

• Täytä kirjekuoren päälle lomake: juokseva numerointi, 

protestoijan ja protestoitavan purjenumerot 

• Tiedottaa protestilautakunnalle protestista 

• Protesti on jätettävä kilpailutoimistoon viimeistään 

purjehdusohjeissa ilmoitettuna protestien määräaikana. 

Ellei määräaikaa ilmoiteta, se on kaksi tuntia 

kilpapurjehduksen viimeisen veneen maaliin tulosta  (61.3) 







KUKA VOI 
PROTESTOIDA 

    Vene venettä vastaan (Sääntö 60.1) 

• Kilpailulautakunta voi protestoida venettä vastaan (sääntö 

60.2) 

• Protestilautakunta venettä vastaan (sääntö 60.3) 

• Tekninen lautakunta venettä vastaan ( sääntö 60.4) 

• Protestin pitää aina olla kirjallinen. Protesti (tai 

hyvityspyyntö) otetaan aina vastaan vaikka se tulisi 

protestiajan päätyttyä. Muista!  kellonaika 

• Jos haetaan korjausta tuloksiin. Tehdään pyyntö tulosten 

korjaamiseksi -kaavakkeella .  

 



HYVITYS- 
PYYNTÖ 

 

Hyvityspyynnön tai protestilautakunnan päätöksen harkita hyvitystä 

pitää perustua väitteeseen tai mahdollisuuteen, että veneen 

pistemäärä tai sija tietyssä purjehduksessa tai koko kilpailussa on, 

ilman sen omaa syytä, saattanut tai saattaa merkittävästi 

huonontua; 

 (a) Kilpailun kilpailulautakunnan, protestilautakunnan tai kilpailun 

 järjestäjän tai teknisen lautakunnan virheellisen toimenpiteen tai 

 laiminlyönnin vuoksi, mutta ei protestilautakunnan päätöksen 

 vuoksi silloin kun vene oli tutkinnan asianosainen; 

 (b) loukkaantumisen tai fyysisen vahingon vuoksi, kun sen on  

 aiheuttanut osan 2 sääntöä rikkonut vene, joka otti asianmukaisen 

 rangaistuksen tai jota rangaistiin tai väistämisvelvollinen, ei- Kilpaileva 

 alus tai jonka päätettiin olleen vastuussa joko Meriteiden sääntöjen tai 

 alueen viranomaisten asettamien kulkuoikeussääntöjen nojalla; 

 (c) koska se on antanut apua (paitsi itselleen tai miehistölleen) säännön 

 1.1 mukaisesti; tai 

 (d) toisen veneen tai sen veneen miehistön jäsenen tai tukihenkilön teon 

 vuoksi, mistä seurasi rangaistus säännön 2 nojalla tai rangaistus tai 

 varoitus säännön 69 nojalla. 

 - (Sääntö 62.1) 

 

 



HYVITYS- 
PYYNTÖ 

Pyynnön täytyy olla kirjallinen ja sen peruste pitää ilmetä. Jos 

pyyntö perustuu kilpailualueella sattuneeseen tapahtumaan,  

se pitää toimittaa kilpailutoimistoon protestien määräaikaan 

mennessä tai kahden tunnin kuluessa kyseisestä tapahtumasta, 

jolloin myöhempi määräaika pätee.  

Muut pyynnöt pitää toimittaa niin pian kuin on kohtuullisesti 

mahdollista sen jälkeen, kun syy pyyntöön ilmeni. 

Protestilautakunnan pitää jatkaa määräaikaa, jos siihen on hyvä 

syy. Punaista lippua ei vaadita.  

• Hyvityspyyntö tehdään samalle lomakkeelle kuin protesti, 

• Lomakkeen kohta kaksi rastitetaan oikea ”aihe”  

Toimi kuten protestilomakkeen kanssa. 



• Kilpailijan halutessa peruuttaa 

protestinsa tai hyvityspyyntönsä 

on hänen sitä pyydettävä 

protestilautakunnalta.  

• Protestia tai hyvityspyyntöä ei 

voida poistaa ilman 

protestilautakunnan 

puheenjohtajan hyväksyntää. 

PROTESTIN 
TAI 

HYVITYS-
PYYNNÖN 

PERUUTUS-
PYYNTÖ 



HILJAINEN 
HUONE 

• Laskee lähetetyt tulokset 

• Tukee tuomariston työtä  

• Käsittelee tulokset päätösten jälkeen 

•  Käsittelee kaikki mittaajilta vastaanotetut      

mittausraportit 

• Vie tulostenlaskentaohjelmaan kaikki muutokset 

esim. purjenumerot 

• Kilpailun kaikkien dokumenttien arkistointi. 

Esim. merkinkierto- ja maaliintulo-lomakkeet 

 



TULOSTEN- 
LASKENTA 

• Tulokset lasketaan Manage2sail ohjelmalla (tai muulla 

vastaavalla) 

• Pistelaskun lyhenteet: 

• DNC (did not come) ei lähtenyt; ei tullut lähtöalueelle 

• DNS ( did not start) ei lähtenyt ( muu kuin dnc tai ocs) 

• OCS (on the course side) ei lähtenyt; lähtölinjan radan 

puolella (yli) lähtöviestinsä hetkellä eikä lähtenyt, tai rikkoi 

sääntöä 30.1 

• ZFP (z flag penalty) sääntöön 30.2 perustuva 20% rangaistus 

• UFD (u flag disqualification) purjehdus hylätty säännön 30.3 

nojalla 

• BFD (black flag disqualification) purjehds hylätty säännön 

30.4 nojalla 

 



• Pistelaskun lyhenteet: 

• SCP (scoring penalty applied) otti sääntöön 44.3 a 

perustuvan pisterangaistuksen 

• NSC (did not sail the course) ei purjehtinut rataa 

• DNF (did not finish) ei tullut maaliin 

• RET (retired) luopui kilpailusta 

• DSQ (disqualification)  purjehdus hylätty 

• DNE (disqualification not excludable) purjehdus hylätty eikä 

tulosta voida jättää pois 

• RDG (redress given) annettu hyvitystä 

• DPI (discretionary penalty imposed) annettu harkinnan- 

varainen rangaistus 

TULOSTEN 
LASKENTA 



TULOSTEN 
LASKENTA 

90.3 
 

 

(c) Kun kilpailulautakunta päättelee omista 

muistiinpanoistaan tai havainnoistaan, että se on 

antanut jollekin veneelle väärät pisteet, 

sen täytyy korjata virhe ja asettaa korjatut tulokset 

kilpailijoiden saataville. 

 

 

(d) Kilpailulautakunnan tulee toteuttaa protesti-

lautakunnan tai kansallisen järjestön ohjeistamat 

sääntöjen mukaan tehtyihin päätöksiin perustuvat 

muutokset. 



TULOSTEN 
LASKENTA 

90.3 
(e) Kun niin on kilpailukutsussa ilmoitettu, huolimatta sääntöjen 

90.3(a), (b), (c) ja (d) säännöksistä, kilpapurjehduksen tai sarjan 

pistemäärään ei tule tehdä muutoksia sellaisten toimien 

seurauksena, mukaan lukien virheiden korjaaminen, jotka on 

käynnistetty yli 24 tuntia myöhemmin kuin 

 

 (1) Protestien määräaika sarjan viimeisessä 

 kilpapurjehduksessa (mukaan lukien sarja, jossa on vain yksi 

 kilpapurjehdus); 

 (2) ilmoitus protestilautakunnan päätöksestä sarjan viimeisen 

 kilpapurjehduksen jälkeen (mukaan lukien sarja, jossa on 

 vain yksi kilpapurjehdus ); tai 

 (3) tulokset on julkaistu. 

 

Kuitenkin, poikkeuksena, sääntöjen 6, 69 tai 70 nojalla tehtyjen 

päätösten tuloksena syntyneet muutokset tulee tehdä. Kilpailukutsu 

voi muuttaa ”24 tuntia” muuksi ajaksi. 

 



YHTEISTYÖ 
TUOMARISTON 
KANSSA 

Tuomaristolle: 

• Huolehdittava, että kaikille tuomareille on kansio, jossa 

ovat 

 a) Purjehdusohjeet, 

 b) Muutokset purjehdusohjeisiin, jos sellaisia on kirjoitettu  

 c) Kilpailukutsu ja sen mahdolliset muutokset  

 d) Ilmoitukset kilpailijoille, jos sellaisia on,  

 e) Ajantasainen osallistujaluettelo 

 f)  Raportit (kts Purjehdustuomarin käsikirja)  

 g) Kaikki muut asiakirjat, jotka on tarkoitettu 

kilpailulautakunnalle ja/tai osallistujille.  

Kansiot pitää tarpeen vaatiessa päivittää joka aamu kilpailun 

kuluessa. (Kansio voi olla myös sähköinen – dropbox/drive 

ym) 



YHTEISTYÖ 
TUOMARISTON 
KANSSA 

• VHF-puhelimet ja muut tuomarien tarvitsemat tarvikkeet 

• Tuomariston veneet (Järjestävä seura) 

• Ruokailun / eväiden organisointi 

• Protestit jne. 

• Pitää kirjaa tuomaristopäätöksistä 

• Vie tuomariston päätökset tuloksiin 

• Auttaa tuomareita heidän pyynnöstään, esim. aikataulujen 

ilmoitustaululle vienti tai kilpailijoiden kutsuminen 

protestikäsittelyyn.  

 

 



VESILLÄ 
TARVITTAVAT 
TARVIKKEET 

• Kello(t) (kaikki kellot ajastetaan samaan aikaan) 

• Maaliintulo- ja merkinkierto kaavakkeet  

• Luettelo kilpailijoista 

• Taulu ja tussi  (merkitään mustalla lipulla varastaneet) 

• Purjehdusohjeet  

• Sanelin ja varaparistot 

• (Vedenpitävät) kirjoitusvälineet (kirjoitusalustat, lyijykynät, 

teroitin ) 

• Tuulimittari, kiikarit 

• Maalikamera 

• Yhteydenpitovälineet 

 



MITÄ 
KIRJATAAN 
LÄHTÖ- 
TILANTEESSA 

• Kelloaika, milloin lähtösegmentti alkoi 

• Menikö se oikein loppuun asti, vai tuliko keskeytys 

• Lähtöaika 

• Millä lipulla lähdetiin. Esim. mustalippu, i-lippu jne. 

• P-lippu  

• I-lippu (sääntö 30.1) 

• Z-lippu (Sääntö 30.2) 

• U-lippu (Sääntö 30.3) 

• Mustalippu (sääntö 30.4) 

• KIRJAA MYÖS KAIKKI LIPUILLA TULLEET RANGAISTUKSET 

JA PURJENUMEROT 

• OLIKO LÄHTÖ PUHDAS VAI TULIKO PALAUTUKSIA / onko 

palanneita 



MITÄ 
KIRJATAAN 
MAALIIN- 
TULO-
TILANTEESSA 

• Maaliin tulo järjestyksessä purjenumerot 

mahdollisimman selkeästi ja huomioiden, että on 

riittävästi numeroita jos lyhennetään purjenumero.  

• Tällä vältetään se ettei sijat sekoitu. Esim. Laser-

luokassa saattaa olla useampi samoihin 

numeroihin loppuva purjenumero. 

• Ensimmäisen maaliin tuloaika jokaiselta luokalta 

erikseen! 

• Laita  3-4 ensimmäisen veneen aika ylös. Jos 

ensimmäinen vene jostain syystä hylätään voi 

maalista ”myöhästyneetkin” saada tuloksen. 

• Viimeisen veneen maaliintuloaika jokaiselta luokalta 

erikseen.  



MITÄ 
KIRJATAAN 
MAALIIN- 
TULO-
TILANTEESSA 

- Tuliko maaliin tullessa rikkeitä? 

- Esim:  Ei tullut oikein maaliin, jos jää pyörimään linjalle on 

viimeinen maalilinjan ylitys = sijoitus / aika 

- Vene voi tulla maaliin monta kertaa ja jokainen kerta kirjataan. 

- Oliko maaliin saapuvalla veneellä protestilippu ylhäällä? 

-  Päivän päätyttyä ilmoita välittömästi rantaan luokan 

viimeisen veneen maaliintulo protestiaikaa varten!! 



KIITOS! 

Ver200521 


