
KILPAILUKUTSU 

 

End of Season -race 

 

29.–30.9.2018  

Suomalainen Pursiseura ry, Sirpalesaari 

 

 

1. Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä.   

 

2. Kilpailukelpoisuus ja ilmoittautuminen 

2.1. Kilpailu on avoin seuraavien luokkien veneille: 

 Pohjoismainen kansanvene 

 Hai 

 X-99 

2.2. Kelpoisuusehdot täyttävät veneet voivat ilmoittautua täyttämällä Suomalaisen Pursiseuran 

kotisivuilta löytyvän ilmoittautumislomakkeen ja maksamalla osallistumismaksun viimeistään 

27.9.2018.  

 

3. Maksut 

Osallistumismaksut ovat seuraavat: 

 Pohjoismainen Kansanvene ja Hai: 60 euroa 

 X-99: 70 euroa 

Maksu tulee suorittaa Suomalainen Pursiseura ry:n tilille FI54 1018 3000 0760 28 

ilmoittautumisen yhteydessä.  

  

https://www.suomalainenpursiseura.fi/lomake.html?id=3


4. Aikataulu 

4.1. Kilpailutoimisto on avoinna Sirpalesaaressa lauantaina 29.9.2018 klo 9.15–10.30. 

Saapumisilmoittautuminen ei ole pakollinen.  

4.2. Kilpailupäivät: 

        29.9.2018 Kilpailua 

        30.9.2018 Kilpailua 

4.3. Kilpailussa on enintään neljä purjehdusta siten, että päivässä purjehduksia on enintään kaksi.  

4.4. Ensimmäisen purjehduksen varoitusviestin aikataulun mukainen aika on la 29.9.2018 klo 

11.55 ja su 30.9.2018 klo 10.55 

4.5. Sunnuntaina 30.9.2018 ei anneta varoitusviestiä klo 15 jälkeen.  

 

5. Purjehdusohjeet 

Purjehdusohjeet ovat saatavissa viimeistään 28.9.2018 klo 18.00 lähtien Suomalaisen Pursiseuran 

kotisivuilta (www.suomalainenpursiseura.fi/13).   

 

6. Kilpailupaikka 

6.1. Kilpailusatama sijaitsee Suomalainen Pursiseura ry:n satamassa Sirpalesaaressa. Veneiden 

säilyttäminen kilpailun ajan kilpailusatamassa ei ole pakollista.  

6.2. Kilpailun rata-alueena on Helsingin kilpailurata C Sirpalesaaren eteläpuolella ja varalla 

Helsingin kilpailurata D Melkin eteläpuolella.   

 

7. Radat 

Purjehdittava rata on luovi-myötätuuli -rata.  

 

8. Rangaistusjärjestelmä 

Sääntöä PKS 44.1 muutetaan siten, että kahden käännöksen rangaistus korvataan yhden 

käännöksen rangaistuksella.  

  

http://www.suomalainenpursiseura.fi/


9. Pistelasku 

9.1. Vähintään kaksi purjehdusta on suoritettava, jotta kilpailu olisi pätevä. 

9.2.  (a) Kun vähemmän kuin neljä purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä 

on sen kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa. 

(b) Kun neljä purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista 

purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen huonoin 

pistemäärä.   

 

10. Maihinnousurajoitukset 

Veneitä ei saa nostaa maihin kilpailun aikana paitsi kilpailulautakunnan etukäteen antamalla 

kirjallisella luvalla ja sen ehtojen mukaisesti. 

 

11. Sukellusvarusteet ja muovialtaat 

Veden alla hengittämiseen tarkoitettuja laitteita taikka muovialtaita tai vastaavia ei saa käyttää 

veneiden ympärillä ensimmäisen purjehduksen valmiusviestin ja kilpailun päättymisen välisenä 

aikana.  

 

12. Radioyhteydet 

Hätätilannetta lukuun ottamatta vene ei saa kilpaillessaan lähettää radiosanomia eikä 

vastaanottaa sellaisia radiosanomia, jotka eivät ole kaikkien veneiden saatavissa. 

 

13. Palkinnot 

Kilpailussa jaetaan palkinnot SPV:n kaavan mukaisesti.  

 

14. Vastuuvapautus 

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä PKS 4, Päätös kilpailla. 

Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai 

henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, 

sen aikana tai sen jälkeen.  

 

  



15. Vakuutukset 

Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä 

on vähintään 250 000 euroa.  

 

16. Lisätietoja 

Kilpailupäällikkö Maria Oksa, 0405611335 tai kilpailut@suomalainenpursiseura.fi   

 

mailto:kilpailut@suomalainenpursiseura.fi

