Perhepurjehdus
Purjehdusohje 2017
Kopu järjestää seuran perhepurjehduskilpailun LYS-tasoituksin yksirunkoisille köliveneille
lauantaina 26.8.2017. Lähtö- ja maali ovat Lauttasaaren lännen puoleisella lahdella KoPun
edustalla.
1. Säännöt
Kilpailuissa noudatetaan ISAF:n Purjehduksen kilpailusäännöissä 2017–2020 (PKS)
määriteltyjä sääntöjä ja FinLYS 2017 -sääntöä. Veneet, joilla ei ole FinLYS-sääntöön
perustuvaa mittalukua, saavat arviomittaluvun.
2. Katsastus- ja miehistövaatimukset

Veneellä tulee olla voimassa oleva Suomen Purjehdus ja Veneilyn alustodistus ja sen tulee
olla vakuutettu sekä omia että muille aiheutettuja vahinkoja vastaan. Pelastusliivien käyttö
on pakollista koko kilpailun ajan.
3. Kipparikokous, tiedotukset ja purjehdusohjeiden muutokset

Kipparikokous on kilpailuaamuna klo 12 Kopun majan läheisyydessä tai majan sisällä.
Purjehdusohjeiden muutokset julkaistaan Kopun ilmoitustaululla kilpailupäivänä viimeistään
klo 12. Kilpailun virallinen ilmoitustaulu on KoPun majan eteisessä.
4. Lähtö- ja varoitusviestit
Perhepurjehduksen lähtö tapahtuu omaan tahtiin klo 13-13.15 välillä. Lähtölinjan
aukeamisen merkiksi nostetaan numeroviiri 1 ja annetaan äänimerkki.
Lähtölinja sulkeutuu 10 minuuttia viimeisen lähdön jälkeen.
5. Lähtölinja

Lähtö- ja maalilinja sijaitsee Lauttasaaren lännen puoleisella lahdella KoPun edustalla.
Linjan rajoittavat kaksi poijua. Lautakunta-alusta lähempänä oleva poiju voi olla kiinni
lautakunta-aluksessa. Linjan suunnan määräävät lautakunta-aluksesta kauempana
sijaitseva poiju vasemmalla ja oikealla lautakunta-aluksessa oleva keltainen (Q) lippu.
Mikäli lautakunta-aluksen lähettyvillä on kaksi oranssia poijua, nämä ovat lähtölinjan merkit.
6. Radat
6.1 Ratakuvaus

Perhepurjehduksessa ratana on Tiistiksien rata J.
Rata J (n. 4 mpk)
Huomioita radasta J:
Rataa ajetaan 1 kierros.

(11) Käärmeluotojen eteläpuolella oleva punainen viitta oikealle
(12) Käärmesaaren eteläpuolella oleva vihreä viitta vasemmalle
(13) Stora Ådholmenin pohjoispuolella oleva vihreä viitta vasemmalle
(19) Miessaaren ja Stora Ådholmenin välissä oleva punainen poiju (EMK) oikealle
(2) Käärmeluotojen pohjoispuolella oleva punainen poiju (EMK & KoPu, sijainti 60°09 00'
24° 51,30) oikealle

6.2. Ratavaroitukset
1. Lauttasaaren Vattunimen lounaispuolella, n. 150 m rannasta, suunnilleen 3,1 m
syvyysmerkinnän kohdalla on matalikko (kivi), syvyys ehkä 1,5 m.
2. Lähellä Käärmeluotoja itä- ja eteläpuolella karttaan merkitsemättömiä kiviä
3. Käärmesaaren koillispuolella on karttaan merkitty 1,3 m matala. Merkitty valkoisella
poijulla.

7. Maalilinja
Maalilinja sijaitsee Lauttasaaren länsi- tai lounaispuolella. Linjan rajoittavat kaksi oranssia
tai punaista poijua ja linjan suunnan määräävät lautakunta-aluksesta kauempana sijaitseva
poiju ja lautakunta-aluksessa oleva keltainen lippu. Lautakunta-alusta lähempänä oleva
oranssi poiju voi olla kiinni lautakunta-aluksessa. Mikäli lautakunta-aluksen lähettyvillä on
kaksi oranssia sylinterin muotoista poijua, nämä ovat maalilinjan merkit.
8. Aikarajoitus
Jos yksikään vene ei ole tullut maaliin kolmen tunnin kuluttua ensimmäisen lähtöryhmän
lähtöviestistä, niin kaikki veneet katsotaan keskeyttäneiksi. Vene, joka ei ole tullut maaliin
80 minuutin kuluttua ensimmäisen veneen maaliintulosta, katsotaan keskeyttäneeksi.
9. Keskeyttäminen ja kilpailusta luopuminen
Keskeyttämisistä pyydetään ilmoittamaan VHF-kanavalla 72, kutsu "KoPukka". Tai
puhelimitse kilpailupäällikölle numeroon 045-1319224.
10. Protestit
Perhepurjehduskisassa ei voi jättää protestia.
11. Tulokset
Tulokset ilmoitetaan mahdollisimman pian kilpailun päättymisen jälkeen ilmoitustaululla.

12. Palkinnot ja palkintojen jako
Perhepurjehduskilpailussa palkitaan kaikki. Palkintojenjako on kilpailupäivänä Kopun 45vuotisjuhlien yhteydessä klo 19.

