
 

 

 
 
 
Vikla Masters SM 
Helsingin Avoin Viklamestaruus  2018 sekä Vikla Hyötytuuli 
Ranking sarjan osakilpailu 
15.-16.9.2018 HSK Helsinki 
 
 
PURJEHDUSOHJEET  
 
1  SÄÄNNÖT  

Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä sekä 
Viklaluokan luokkasääntöjä.  

 
2  TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE  

Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee HSK:n 
kilpailutoimiston ulkoseinällä. 

 
3   MUUTOKSET PURJEHDUSOHJEISIIN  

Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin pannaan ilmoitustaululle ennen klo 10.00 
kilpailupäivänä. 

 
4  MAISSA ANNETTAVAT VIESTIT  

4.1  Maissa annettavat lykkäysviestit nostetaan kevytvenekentällä sijaitsevaan lippusalkoon. 
 
5  KILPAILUN AIKATAULU  

5.1  Kilpailun aikataulu on seuraava (ajat ovat aikaisintaan aikoja):  
 

Masters SM Lauantaina 15.9.2018:   
 
Klo 10.00 Saapumisilmoittautuminen 
Klo 11:00 Kipparikokous 
Klo 11.55 Ensimmäisen purjehduksen varoitusviesti 

Kilpailuohjelman tavoitteena  on purjehtia neljä ratapurjehdusta  
Klo 16.00 Varoitusviestiä ei enää anneta 
 
Palkintojen jako heti kilpailun jälkeen tulosten selvittyä. 
 
Helsingin Avoin Viklamestaruus  2018 sekä Vikla Ranking Sunnuntaina 16.9.2018:   
 
Klo 9.30 Saapumisilmoittautuminen 
Klo 10:00 Kipparikokous 
Klo 10.55 Ensimmäisen purjehduksen varoitusviesti 

Kilpailuohjelman tavoitteena  on purjehtia kolme ratapurjehdusta ja yksi 
matkapurjehdus 

Klo 15.30 Varoitusviestiä ei enää anneta 
Palkintojen jako heti kilpailun jälkeen tulosten selvittyä 

 



 

 

5.2  Kun pidetään useampi kuin yksi purjehdus, jokaisen myöhemmän purjehduksen 
varoitusviesti annetaan niin pian kuin mahdollista.  

  
 
6  LUOKAN LIPPU 

Kilpailun luokkalippuna käytetään Viklalippua    
 
7  KILPAILUALUEET  

Kilpailualue sijaitsee heti HSK:n ranta-alueen ulkopuolella Pihlajasaaren ja Melkin 
pohjoispuolella tai Lauttasaaren länsipuolellla rata-alueella A. 

 
8  RADAT 

Kevyellä tuulella purjehditaan kryssi-lenssirataa (viestilippu W: lähtö – ylämerkki-(levittäjä) – 
alamerkki – ylämerkki – (levittäjä) – alamerkki – maali). Muissa tuulissa purjehditaan 
kolmiorataa (viestilippu: T: lähtö – ylämerkki – jiippimerkki - alamerkki – ylämerkki – jiippimerkki 
- alamerkki – maali). 
 
Matkapurjehduksen reittiohje: Lähtölinja pyritään säilyttämään samana kuin ratakilpailussa. 
Lähdön jälkeen kierretään radan ylämerkki paapuurin puolelle jättäen, mistä jatketaan kohti 
Uunisaarten ja Harakan välistä salmea. Uunisaaret kierretään vastapäivään (punainen 
merkkitaulu) tai myötäpäivään (vihreä merkkitaulu). Paluuosuus purjehditaan suoraan HSK:n 
satamaan, jossa maali on kevytvenesataman valkoisen ’loiston’ kohdalla. 
 
Masters SM-kilpailussa on max. tuulirajana 15 solmua (keskituuli). 

 
9  MERKIT  RATAKILPAILUSSA 

9.1   Kilpailussa käytetään rataa, jossa lähtö ja maali sijaitsevat luoviosuudella.  
9.2   Merkit ovat punaisia/keltaisia poijuja. 
9.3   Lähtö- ja maalimerkit ovat punainen poiju/lippu sekä kilpailulautakunnan aluksessa oleva 
kilpailulautakunnan sinisellä lipulla varustettu lippusalko.  

 
10  LÄHTÖ  

10.1.  Purjehdukset lähetetään  seuraavasti: 
 - varoitusviestin ja lähdön välinen aika on 5 minuuttia 
 -  mustaa lippua ei käytetä. Tämä muuttaa sääntöä 26. 
10.2.  Jos vene lähtee myöhemmin kuin 5 minuuttia lähtöviestinsä jälkeen, se kirjataan ei 
lähteneeksi (DNS). Tämä muuttaa sääntöä A4.1. 

 
11  RADAN MUUTTAMINEN 

Rataa ei muuteta eikä lyhennetä lähdön tapahduttua. Muuttaa sääntöjä 32 ja 33. 
 
12  MAALI RATAKILPAILUSSA 

12.1  Maalilinja on lähtölinjan merkkien välissä.  
 
 
13.  ENIMMÄISAJAT RATAKILPAILUSSA 

13.1  Enimmäisajat ensimmäiselle veneelle ovat seuraavat: Radan enimmäisaika 30 minuuttia 
ja ensimmäisen merkin enimmäisaika 15 minuuttia. Ellei yksikään vene ole ohittanut 
ensimmäistä merkkiä  tämän merkin enimmäisajan umpeutuessa, purjehdus mitätöidään.  



 

 

13.2  Veneet, jotka eivät tule maaliin 10 min kuluessa ensimmäisen radan purjehtineen veneen 
maaliin tulosta, kirjataan ei maaliin tulleiksi (DNF). Tämä muuttaa sääntöjä 35 ja A4.1.  

 
14  PROTESTIT JA HYVITYSPYYNNÖT  

14.1  Protestit pitää toimittaa lautakunnalle protestien määräaikaan mennessä.  
14.2  Protestien määräaika on 30 minuuttia siitä, kun viimeinen vene on tullut maaliin päivän 
viimeisessä purjehduksessa. Tämä muuttaa sääntöjä 61.3 ja 62.2.  
14.3  Ilmoitustaululle pannaan 10 minuutin kuluessa protestien määräajasta ilmoitukset, joissa 
kilpailijoille tiedotetaan tutkinnoista, joissa he ovat asianosaisina tai nimettyinä todistajina. 
Tutkinnat pidetään kilpailutoimiston edessä 15 min kuluttua protestiajan päätyttyä.  

 
15  PISTELASKU  

15.1  Kilpailussa käytetään liitteen A mukaista sijalukujärjestelmää.  
15.2 Kun vähintään neljä purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista 
purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen huonoin 
RATAKILPAILUSSA saatu pistemäärä. 

     15.3 Kilpailu on pätevä kun kaksi purjehdusta on suoritettu. 
 

 
16 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET  

Kun vene luopuu kilpailusta, sen täytyy ilmoittaa siitä kilpailulautakunnalle niin pian kuin 
mahdollista. 

  
17  PALKINNOT  

Palkintoja jaetaan kolmelle parhaalle venekunnalle. Master-mestari saa haltuunsa Norppa- 
 kiertopalkinnon 
 
18  VASTUUVAPAUTUS  

18.1  Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 4, Päätös 
kilpailla.  
18.2  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.  

 
 
 
Epävirallinen osuus, ei ole osa purjehdusohjeita 
 
Lauantaina kilpailun jälkeen on tarjolla makkaroita ja Snipe Fleet 481 järjestämiä virvokkeita sekä 
osallistujien mukanaan tuomia nyyttärieväitä. 


