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Ver. 1 

KAJENS KANNA 2015 
 

Purjehdusohjeet 
 

Säännöt 
Kilpailuissa noudatetaan ISAF:n purjehduksen kilpailusääntöjä (2013-2016) sekä 
näitä purjehdusohjeita. Kielten ristiriitatapauksissa ruotsinkielinen teksti on 
ratkaiseva. Opti- ja Zoom8–luokissa Kilpailulautakunta voi nimetä yhden tai 
useampia kilpailuluotseja, jotka saavat antaa ohjeita kilpailijoille kilpailun aikana. 
 
Tiedotukset kilpailijoille 
Tiedotukset julkaistaan “ilmoitustaululle”, joka sijaitsee kerhomajan seinällä. 
 
Muutokset purjehdusohjeisiin 
Purjehdusohjeisiin voidaan tehdä muutoksia. 
 
Maissa annettavat viestit 

Maissa annettavat viestit nostetaan lipputangon vieressä.    

(AP A:n yläpuolella = tänään ei kilpailla)                                  
 
Kilpailuohjelma 
Optiluokka purjehtii 1-4, muut luokat purjehtivat 1-4 osapurjehdusta jokaisena 
kilpailupäivänä olosuhteista riippuen. Varoitusviesti annetaan välittömästi edellisen 
luokan lähdön jälkeen. 
 
Luokkaliput,  ellei toisin mainita käytetään seuraavia luokkalippuja. Muutokset 
julkaistaan ilmoitustaululle ennen lähtöä: 
 
Luokka    Viestilippu 

Laser 4.7, Laser Radial, Laser, E-jolla, Finnjolla  

Opti, Zoom8     
 
Rata “luovi-myötäinen“-rata (“kryssi-lenssi”-rata), ellei toisin mainita. 

(Varoitusviesti 1:   Rata 1 Rata kierretään kerran)          
Lasketaan luokkalipun kanssa lähdössä 
Jos varoitusviestiä ei anneta kierretään rata kerran 

Varoitusviesti 2:   Rata 2 Rata kierretään kaksi kertaa  
Lasketaan luokkalipun kanssa lähdössä 

Varoitusviesti 3:   Rata 3 Rata kierretään kolme kertaa  
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Lasketaan luokkalipun kanssa lähdössä 
 
Merkit 
Kääntömerkit 1 ja 2 ovat valkoisia poijuja. Lähtö- ja maalilinjan muodostavat 
valkoinen poiju sekä sininen lippu kilpailulautakunnan aluksella. Voidaan myös 
käyttää muunvärisiä pojuja kuin valkoisia. 
 
Lähtö 
Purjehdukset lähetetään käyttämällä sääntöä 26. Varoitusviesti annetaan 5 
minuuttia ennen lähtöviestiä.  
 
Maali 
Maalilinja on valkoisen poijun ja kilpailulautakunta-aluksella olevan sinisen lipun 
varustetun salon välissä. Muuta selkeää merkkiä, kuin valkoista poijua voidaan 
myös käyttää. 
 
Rangaistusjärjestelmä 
Optimistiluokan osalta sääntö 44.2 muutetaan siten, että 720°:n käännös 
korvataan 360°:n käännöksellä. 
 
Ennimmäisaika 
Kaikkien luokkien enimmäisaika on 45 minuuttia. Ensimmäinen veneen/luokka 
maalintulon jälkeen maali on avoinna muille veneille 10 minuuttia. Veneet, jotka 
eivät tässä ajassa ehdi maaliin, kirjataan ei maalintulleeksi (DNF).   
 
Vastuu 
Kilpailija osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan säännön 4 mukaan. 
Junioreiden osalta (alle 18 vuotiaat lapset), on lasten huoltajien asia päättää, 
purjehtiiko juniori vai ei. 
 
Pistelaskenta 
Sijalukujärjestelmä; ensimmäinen = 1 piste, toinen = 2 pistettä, kolmas = 3 
pistettä… 
 
Jos suoritetaan vähintään 4 lähtöä, jätetään huonoin laskematta.  
 
Kajens Kanna jaetaan kevät-, syys- sekä kokonaissarjaan. Vene saa jokaisesta 
osakilpaliusta pisteitä sijalukujärjestelmän mukaisesti. Jos vene ei kilpaillut 
osakilpailussa, sille annetaan yhtä paljon pisteitä, kuin veneiden lukumäärä siinä 
osakilpailussa johon osallistui eniten veneitä yhdellä lisättynä. 
 
Sekä kevät- että syyssarjassa veneen pistemäärä on kaikkien osakilpailujen 
pistemäärärien summa vähennetynä sen huonoimmalla pistemäärällä. 
 
Kokonaissarjassa veneen pistemäärä on kaikkien osakilpailujen pistemäärärien 
summa vähennetynä kahden huonoimman osakilpailun pistemäärällä. 

 


