
Kipparikokous / Keskiviikkokisa 2020
Aloitetaan klo 18:00

Osallistujia pyydetään sulkemaan omat kameransa (säästyy
kaistaa) ja mikrofoninsa (estetään kiertämisestä aiheutuva
häiriö) silloin kuin eivät halua olla äänessä. 

Kysymyksiä voi esittää joko chat-toiminnolla tai sitten kun
puhuja pyytää kysymyksiä

Pieni viive seuraa, joka kerta siitä kun puhuja tai kysyjä
vaihtuu, joten toimitaan rauhallisesti



Kipparikokous

• Aiheet:
• Uusi aikataulu ja järjestäjät
• Ilmoittautuminen
• Rata ja purjehdusohjeet
• Ohjeet järjestäjälle
• FinRating (tiedätkö oman vertailulukusi?)



Aikataulu 2020
Kilpailu Päivämäärä Järjestäjä

KVK1 3.6. Tuomo Korkolainen

KVK2 17.6 Janne Pälvimäki

KVK3 5.8. Jan Wikgren

KVK4 12.8. Niko-Mikko Nieminen

KVK5 26.8. Petteri Weckström

KVK6 2.9.

Kunakin päivänä purjehditaan kaksi lähtöä. Yhteensä siis 
12 lähtöä kauden aikana, pistelaskusta jätetään kaksi 
huonointa pois

Muistakaa myös!
• Pohjois-Päijänteen lenkki 1/2, 10.6. (Aki Vanhala)
• Pohjois-Päijänteen lenkki 2/2, 19.8.  (Jan Wikgren)



Ilmoittautuminen

• Ilmoittautuminen tapahtuu ilmestymällä lähtöalueelle
• Osallistuminen on ilmaista
• On erittäin suotavaa ja toivottavaa ilmoittaa tulostaan 

Nimenhuudon kautta (jvs.nimenhuuto.fi)
• Mahdollisista peruutuksista ym. muutoksista tiedotetaan 

myös saman sovelluksen kautta sekä seuran nettisivuilla
• Varustetasoituksia ei tunneta, eli kaikki kilpailevat veneen 

omalla tasoitusluvulla käytettiin spinaakkeria tai ei
• Miehistöä saa vaihtaa, periaate on että vene kilpailee



Rata 1/2
- Kilpailualue sijaitsee Hauhonselällä



Rata 2/2
- Rata on perinteinen vastatuuli-

myötätuulirata
- Lähtö vastatuuleen keskimerkin ja 

lähtöaluksen (oranssi lippu) välistä
- Kierretään kaksi kertaa, reitti muuten 

vapaa mutta ylä- ja alamerkit
kierretään vastapäivään, maaliintulo 
keskimerkin ja lähtöaluksen (sininen 
lippu) väliin



Lähtö
- Ensimmäinen varoitusviesti 5 min ennen lähtöä (aikaisintaan klo 18:00)Lähtölaskenta

5 min 
Varoitusviesti

Luokkalippu ylös

4 min 
Valmiusviesti

P –lippu ylös

1 min 

(pitkä äänimerkki)

P –lippu alas

Lähtöviesti

Luokkalippu alas

Jos seuraava luokka 
lähtee heti perään, 
nosta ko. luokan 
luokkalippu samaan 
aikaan ja 5 min 
lähtölaskenta alkaa siis 
samalla hetkellä kuin 
edellinen luokka lähtee

JVS, 2015



Varaslähdöt Varaslähdöt
Jos kaikkia varastaneita ei 
tunnistettu Æ YLEINEN PALAUTUS

2 x

Odota, että veneet palaavat 
takaisin

Uusi 
lähtölaskenta 
aloitetaan 1 
min kuluttua.

Jos kaikki varastaneet veneet tunnistettiin heti Æ
YKSITTÄINEN PALAUTUS

1 x

Varastaneen veneen on 
käytävä lähtölinjan takana ja 
lähdettävä uudelleen

Lippu lasketaan kun 
viimeinenkin varastanut 
vene on palannut linjan 
lähtöpuolelle tai 
viimeistään 4 min 
kuluttua



Viivästys ja radan lyhentäminen

Jos yksikään vene ei ole 15 min kuluessa kiertänyt 
ylämerkkiä, rataa lyhennetään. Tämän merkkinä 
on S-lippu ja kaksi äänimerkkiä. Tällöin 
purjehditaan vain yksi kierros, eli alamerkiltä 
suoraan maaliin.

Jos kisäjärjestäjän pitää esim. tuulen suunnan 
vaihtumisen takia muuttaa rataa, nostetaan 
AP-lippu. 
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Järjestäjälle 1/3

• Ajoissa rantaan, mieluiten jo klo 17. Huonolla tuurilla Busterin tankki on 
tyhjä ym.

• Ajoissa vesille, varaa aikaa tuulen suunnan määrittämiseen ja lähtölinjan
tekoon

• Kotoa mukaan:
• Kello, jossa sekuntinäyttö
• Muistiinpanovälineet, tuloskirjauslomakkeita löytyy seuran sivuilta
• Kamera olisi kiva

• Juurikasta mukaan
• Ulkovarastosta iso ankkuri ja >50 m köyttä
• Liput, paineilmatorvi



Järjestäjälle 2/3

• Mene rata-alueelle, jää hetkeksi kellumaan ja 
määritä tuulen suunta

• Valitse oikea ylä- ja alamerkki
• Lähtölinjan pituus on 1.5 X lähdössä olevien 

veneiden yhteenlaskettu pituus (vertailupohjana voi 
käyttää sitä tietoa että radan ympärillä olevien 
merkkien etäisyys toisistaan on noin 300 m)

• Laita vähintään kaikkien veneiden purjetunnukset 
muistiin



Järjestäjälle 3/3

• Kirjaa aina lähtöaika muistiin
• Seuraa tapahtumia ja kirjaa erikoistilanteen 

muistiin
• Jos tuulen suunta muuttuu, nosta lykkäyslippu ja 

siirrä lähtöviivaa seuraavaan lähtöön
• Kun viimeinen vene on tullut maaliin, anna 

muutama minuutti aikaa valmistautua ennen 
seuraavan lähdön varoitusviestiä, mutta vältä 
turhaa odottelua



Tasoitusjärjestelmä

• LYS-järjestelmä ei ole enää voimassa
• Jos et tiedä oman veneesi FinRating-lukua, katso

löytyykö sitä täältä: https://avomeripurjehtijat.org
• Jos ei ole valmiina, sitä voi sieltä kysellä, varaudu

täyttämään hakulomake oman veneesi mitoilla
• Seuran kisoissa ei käytetä järjestelmään kuuluvia

miehistön painoa koskevia rajoituksia

https://avomeripurjehtijat.org/

