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EMÄSALON YMPÄRI 11.8.2018 Kilpailuohjeet
Järjestäjä
Borgå Segelsällskap (BSS)
Luokat
Monirunkoveneet
LYS I-II: Vakio LYS-luku < = 1,16
LYS III: Vakio LYS-luku > = 1,17
Säännöt
Kilpailussa noudatetaan World Sailing:n kansainvälisiä
kilpapurjehdussääntöjä 2017 – 2020 sekä Suomessa voimassa olevaa
FINLYS-sääntöä, monirunkoveneiden MULTI 2000 tasoitussääntöä sekä
sekä näitä purjehdusohjeita. Jokainen vene osallistuu purjehdukseen
omalla vastuullaan.
Kilpailevien veneiden on väistettävä radan laivaväylillä liikennöiviä
kauppa-aluksia.
Sköldvikin satama-alueelle ei saa purjehtia. Aluerajana toimii sataman öljypuomit.
Kipparikokous
pidetään 10.8. klo 20:00 Kugghamnissa. Mahdolliset muutokset
purjehdusohjeisiin BSS:n kotisivuille, bss.fi viimeistään pe 10.8 klo 22.00
Virallinen Ilmoitustaulu
Ilmoitustaulu sijaitsee Kugghamnin majan edustalla
Tasoitus
LYS-tasoitus aikaa matkalle menetelmällä. Kullekin veneelle annetaan
LYSkertoimen mukainen lähtöaika. Mikäli voittavan veneen maaliintuloaika
poikkeaa yli ± 10 % ihanneajasta, tulokset lasketaan aikaa-ajalle menetelmän
mukaisesti.
Aikarajoitukset on ilmoitettu LYS lähtöaikataulukon alaosassa.
Käytössä oleva tullitaulukko ilmoitetaan lähtöalukselta numerovirillä 1, 2 tai 3,
ennen luokan ensimmäisen lähdön varoitusviestiä. Numeroviiri pidetään ylhäällä
luokan viimeisen veneen lähtöön asti.
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Lähdöt
Vastapäivään Kuggön (Hästön) länsipuolelta (S1)
Myötäpäivään Kuggön (Hästön) koillispuolelta (S2)
Lähtölinjan muodostaa oranssi lippumerkki ja kilpailulautakunnan aluksella oleva
oranssi lippu.
LYS-luokkien luokkalippu on E. Varoitusviesti mittaluvun 0,90 omaavalle veneelle
klo 10:55, lähtö tapahtuu säännön 26 mukaisesti.
Luokkalipun heilahduksella ilmoitetaan, kun seuraavat veneet ovat
lähtövuorossa. Jokainen vene lähtee LYS-luvun mukaan lasketulla ennalta
ilmoitetulla lähtöajallaan.
Rata
Radan kiertosuunta pyritään ilmoittamaan perjantain Kipparikokouksessa ja
BSS:n kotisivuilla, bss.fi viimeistään pe 10.8 klo 22.00
Rata kiertää Emäsalon saaren, seuraavat väylämerkit tulee kiertää:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

S1/M2 Startti/Maali
Kalvön pohjoispuolella oleva itäpoiju (7.0 m)
Fåfängholmenin itäpuolella oleva itäreunamerkki (15.3m)
Varlaxuddenin lounaispuolella oleva länsipoiju (15.3 m)
Kasauddenin eteläpuolella oleva pohjoispoiju (9.0 m)
Hemlandsuddenin itäpuolella oleva väylämerkki (3,5 m)
Utteruddenin länsipuolella oleva vasemmanpuoleinen viitta (4.5m)
Källarholmenin eteläpuolella oleva vasemmanpuoleinen viitta (4.5 m)
Furuholmenin pohjoispuolella oleva pohjoisviitta (3.5 m)
M1/S2 Maali/ Startti

Liitteenä oleva kartta ei ole muiden merimerkkien osalta ajan tasalla.
Kääntömerkkien Kiertosuunta
Purjehdittaessa myötäpäivään kääntömerkit kierretään seuraavassa
järjestyksessä:
S2, 8(O), 7(V), 6(V), 5(O), 4(O), 3(O), 2(V), 1 (O), M2
Purjehdittaessa vastapäivään kääntömerkit kierretään seuraavassa
järjestyksessä:
S1,1(V), 2(O), 3(V), 4(V), 5(V), 6(O), 7(O), 8(V), M1
(O) = merkki jätetään oikealle
(V) = merkki jätetään vasemmalle
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Maali
Myötäpäivään:
Maalilinjan muodostaa Hästön lounaispuolella oleva
oranssi lippumerkki ja kilpailulautakunnan aluksella oleva oranssi lippu. (M2)
Vastapäivään:
Maalilinjan muodostaa Hästön koillispuolella oleva
oranssi lippumerkki ja kilpailulautakunnan aluksella oleva oranssi lippu. (M1)
Radan lyhentäminen
Rataa voidaan lyhentää siten että maalia voidaan siirtää mille tahansa
kääntömerkille. Maalilinja muodostuu tässä tapauksessa kääntömerkistä ja
kilpailulautakunnan aluksella olevasta oranssi lippu. Tulokset lasketaan
normaalin LYS-laskentakaavan mukaisesti, jos rataa lyhennetään.
Enimmäisaika/Aikarajoitus
Ellei yksikään vene ole tullut maaliin ennen klo 18:00:00, purjehdus mitätöidään.
Mikäli lähtöä on lykätty, enimmäisaikaa lisätään vastaavalla ajalla. Kilpailu
päättyy 1 h ensimmäisen veneen maaliin saapumisesta, ellei kilpailulautakunta
toisin päätä.
Keskeyttäminen
Keskeyttämisestä on ilmoitettava kilpailulautakunnalle, puh. 040 55 01239
Vaihtoehtoehtoiset Rangaistukset
LYS-luokkien takaisinkutsun noudattamatta jättäminen aiheuttaa 5 % (viiden
prosentin) lisäyksen veneen purjehdusaikaan. Vene, joka lähtee aikaisemmin
kuin 1 minuutti ennen omaa lähtöviestiä, hylätään.
Protestit
Mahdollisesta protestista on ilmoitettava välittömästi maaliintulon jälkeen
kilpailulautakunnalle. Protestit on jätettävä kilpailutoimistoon viimeistään 1 h
luokan viimeisen veneen maaliin saapumisen jälkeen.
Tulokset
Tuloksista lasketaan myös alla mainittujen kilpailusarjojen ohjeiden mukaiset
ranking-tulokset :
BSS mestaruussarja, Itäsyndikaatti ranking, Avomeripurjehtijat Suomenlahti
Ranking 2018
Palkintojen Jako
Palkintojen jako tapahtuu Gulf Emäsalon ulkoilmaravintolassa kilpailun päätyttyä.

