
Purjehdusohjeet 2022 
Päijätsalon Purjehdus, PÄM ratakisa 
EPR-osapurjehdus 
 
1. Säännöt 
1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusääntöjä 2017 – 2020. 
1.2 Köliveneluokissa noudatetaan Finnrating-sääntöä. 
 
2. Kilpailu 
Kilpailuluokat ovat Finnrating jaettuina kahteen luokkaan FR pieni (< 0.9000) ja FR Iso (> 0.9000). Luokkia voidaan 
tarvittaessa yhdistellä ja muuttaa. Kilpailuun on mahdollista osallistu DH-luvulla, kunhan siihen oikeuttava todistus on 
olemassa. 
 
3. Päijänteen mestaruus 
Päijätsalon purjehdus muodostaa samalla Päijänteen mestaruuskilpailuun osallistuville kilpailun 
matkapurjehdusosuuden. Ratakisa ajetaan sunnuntaina alla olevan aikataulun mukaisesti. 
 
4. Tiedotukset kilpailijoille 
Tiedotukset kilpailijoille julkaistaan Tehin Pursiseuran verkkosivuille sekä kilpailutoimiston ilmoitusseinälle, joka sijaitsee 
Pinxinmäen läheisyydessä. Tulokset julkaistaan myös Facebookissa EPR:n sivulla.  
 
5. Muutokset 
Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin julkaistaan TePS nettisvuille 0900 mennessä voimaantulopäivänä, lukuun 

ottamatta kilpailun aikataulun muutoksia, jotka laitetaan ilmoitustaululle ennen kello 2200 voimaantuloaan edeltävänä 

päivänä. 

6. Kilpailun aikataulu 

Kipparikokous järjestetään Pinxinmäen edustalla kilpailutoimiston läheisyydessä lauantaina ja sunnuntaina 0900. 

Kilpailutoimisto Pinximäen salin nurkkahuoneessa. Kipparikokouksesta ilmoitetaan yhdellä äänimerkillä. Rata julkaistaan 

kipparikokouksessa sekä TePS kotisivuilla.  

6.1 Lauantai 

Lähtöviesti (kaikki luokat) 1030 

Kilpailu päättyy viimeistään 1800 ja maalilinja sulkeutuu 

Palkintojen jako Pinxinmäen alueella tulosten valmistuttua. Palkintojen jako arviolta 1900. 

6.2 Sunnuntai 

Ensimmäinen lähtöviesti aikaisintaan 1030 

Ajetaan kaksi ratalähtöä, molemmissa ajetaan kaksi kierrosta. Rata julkaistaan Tepsin verkkosivulla.  

Palkintojen jako Pinxinmäen alueella tulosten valmistuttua.  
 
7. Luokkien liput 
Kaikki luokat "D"-lippu 
 
8. Rata 
8.1 Päijätsalon Purjehduksen radan pituus on n. 22 mpk riippuen sääolosuhteista.  
8.2 Rata julkaistaan TePS verkkosivuilla sekä EPR facebook ryhmässä. 
8.3 Ratakilpailun rata muodostetaan Sysmän edustalle sunnuntai-aamuna 
 
9. Lähtö 
9.1 Purjehdukset lähetetään kilpapurjehdussäännön 26 mukaan, siten että varoitusviesti annetaan 5 min. ennen lähtöä. 
Kaikki luokat lähetetään samaan aikaan 
9.2 Lähtölinjan muodostaa lähtöaluksen masto, jossa on oranssinvärinen lippu, ja toisen pään oranssinvärinen poiju. 
 
 
 



10. Palautukset 
10.1 Yleisessä palautuksessa (sääntö 29.2) ensimmäinen korvausviiri nostetaan ja annetaan kaksi 
äänimerkkiä. Kilpailijoiden huomion kiinnittämiseksi lähtölinjan päässä oleva merkkivene ajaa veneiden 
editse ensimmäinen korvausviiri nostettuna. Purjehdus lähetetään uudestaan  
(varoitusviesti) minuutin päästä siitä, kun ensimmäinen korvausviiri on laskettu lautakunta-aluksella, ei 
merkkiveneellä. 
10.2 Yksittäisessä palautuksessa (sääntö 29.1 ß huom!) lippu "X" nostetaan ja annetaan yksi äänimerkki, 
lippua pidetään nostettuna kunnes viimeinenkin lähtöhetkellä lähtölinjan radan puolella ollut vene 
on korjannut rikkomuksensa sääntöjen 29.1 (lippu ”P”) ja 30.1 (lippu ”I”) mainitsemalla tavalla tai 
enintään 4 minuuttia lähtöviestistä. 
10.3 Vene, joka on ollut lähtöhetkellä lähtölinjan radan puolella eikä korjaa palaamalla (OCS), katsotaan lähteneeksi, mutta 
sitä rangaistaan lisäämällä sen  
 
11. Maalilinja 
Maalilinja muodostetaan Sysmän edustalle merkin (joko oranssipoiju tai viitta) ja lähtöveneen väliin. Tarkempi sijainti 
määritetään kipparikokouksessa reitin tarkentuessa sekä tarvittaessa määritetään reitin lyhentämisen maalilinja. 
 
12. Enimmäisaika 
Vene, joka ei ole tullut maaliin klo 1800 mennessä, merkitään "ei maaliin tulleeksi" (DNF). 
 
13. Protestit 
13.1 Protestit on jätettävä kilpailulautakunnalle tunnin kuluessa viimeisen veneen maaliin tulosta. 

13.2 Protestilautakunta aloittaa protestien käsittelyn viimeistään protestiajan päätyttyä 
 
15. Tuloslaskenta  
Korjattu Finnrating-aika lasketaan ”aikaa-ajalle” –tasoituksella. 
 
16. Järjestäjän alukset 
Kilpailulautakunnan alukset on merkitty valkoisella lipulla. 
 
Edellisten lippujen lisäksi, kilpailujen peruuttamisen merkiksi. 
Lippu N ja alla Lippu A 

 
AP-LIPPU Purjehdukset, joita ei ole lähetetty, lykätään. 
Varoitusviesti annetaan 1minuutin kuluttua laskemisesta, ellei purjehdusta silloin lykätä tai mitätöidä 
 
Huom! 

 
Kilpailun keskeyttämisestä tulee ilmoittaa välittömästi kilpailulautakunnalle tai soittamalla 040 585 0378  

 


