Kilpailukutsu
Pohjanmaan Purjelauta Cup 2022
Vaasa – Kalajoki – Lappajärvi
Kuvaaja Timo Koski ©

Pohjanmaan Purjelauta Cup järjestetään kolmena viikonloppuna loppukesällä 2022. Tapahtuman
tarkoitus on ensisijaisesti tuoda yhteen paikalliset harrastajat aloittelijasta konkariin, elvyttää
purjelautailua kilpailtavana lajina ja luoda näkyvyyttä tuuliurheilulle. Paikkakunnat sekä ajankohdat
ovat:
Vaasa
Kalajoki
Lappajärvi

6-7. Elokuuta 2022
27-28. Elokuuta 2022 (Venetsialaiset)
17-18. Syyskuuta 2022

Kilpailupaikka Pohjanmaan alueella saattaa muuttua tuuliennusteen mukaan. Tarkoitus on surffata
koko viikonloppu tarkoittaen yöpymistä kilpailupaikkakunnalla. Kilpailut yritetään ajaa yhden päivän
aikana. Kalajoen tapahtuman paikkaa ei muuteta, sillä Venetsialaisten aikaan rannalla on paljon
ohjelmaa ja paikallisilla tuuliurheilojoilla on perinteiset kilpatapahtumat riippumatta tuuliennusteesta.
Purjelautailun lisäksi tapahtumaan toivotaan sopivasti surffihippihenkeä, chillaillaan ja grillaillaan
yhdessä. Kokeneemmat purjehtijat antavat rigaus- ja trimmivinkkejä, yksityisopetusta ja
välinekokeiluja mahdollisuuksien mukaan. Kauempaakin kannattaa lähteä!

Tapahtuman / Kilpailun sääntöjä sekä ohjeita

• Kilpailupaikka ilmoitetaan torstai-iltaan kello 21:00 mennessä, samalla ilmoitetaan
kipparikokouksen aika
• Aikaisin lähtö kisapäivänä kello 12:00
• Paikkakunta voidaan vaihtaa jos tuuliennuste niin vaatii, eli Vaasan sijasta voimme esimerkiksi
mennä Kalajoelle, Lappajärvelle tai muualle saman alueen sisällä... Siedettävän automatkan
päähän
• Tuuliraja kilpailussa on ”plaanaava keli” slalom-purjelautavälineille, eli keskituulennopeus täytyy olla
yli 5 m/s.
• Kilpailussa ajetaan kahdeksikkorataa, radasta tehdään pitkä jolloin päästään ajamaan pitempää
siivua ja kilpailija vähemmillä jiippaustaidoilla nauttii kisasta enemmän, pitkä rata helpottaa myös
ylätuulen puoleiselle poijulle nousemista
• Ajetaan enintään 8 lähtöä päivässä
• Ei välinerajoituksia, kaikenlaiset purjelaudat ja leijat ovat tervetulleita, myös foilaavat
• Purjenumerot ovat suositeltavia mutta eivät pakollisia, purjeeseen mahdollisesti tehdään teipillä
merkintä jos kilpailijoita on paljon tai on samannäköisiä purjeita
• Järjestäjät tuovat veneen paikalle, varmistetaan turvallisuus
• Kilpailumaksu on 20€ Suomen purjelautaliiton jäsenille / 30€ ei jäsenille

Pisteiden laskenta

• Kilpailussa käytetään sijalukupistejärjestelmää ja yleisiä kansainvälisiä purjehtussääntöjä
• Jokainen purjehtija osallistuu yleiseen luokkaan, tämän lisäksi jos tietyssä luokassa on enemmän
kuin 3 kilpailijaa, esimerkiksi foilaavia purjelautoja tai leijoja, ilmoitetaan kilpailun lopussa luokittain
sijoitukset
• Pohjanmaa Cupin voittaja ratkaistaan kolmen kilpailun yhteispistemäärällä, mahdollisesti myös
luokkakohtaisesti.

Pyritään majoittumaan mahdollisimman lähekkäin. Olisi mukava laittaa pystyyn ”surfcamp”!
Majoittuminen Vaasassa: Kommodori Westerlundin residenssi (talo ja puutarha käytettävissä)
Majoittuminen Lappajärvellä: Koivulehdon SF Caravan-alue on ykkösvaihtoehto. Siellä on nätit saunat
ja sille pääsee suoraan alueen omalta uimarannalta. Sauna voidaan vuokrata kilpailujoiden käyttöön.
Riippuen tuulesta voidaan vesille mennä Karvalan kylätalolta tai Itäkylästä.
Majoittuminen Kalajoella: Hiekkasärkkien Camping alue tai paikalliset hotellit siinä rannassa.

Ilmoittautumiset tekstiviestillä tai whatssupilla numeroon: 040 3582613/ Kapteeni Mäkinen

Laita seuraavat tiedot:
• Nimi
• Purjenumero (jos sinulla on semmoinen)
• Väline (purjelauta vai leija)
Ilmottautuneiden kesken perustetaan whatssup-ryhmä jossa tiedotamme järjestelyistä jne.
TERVETULOA!!!

