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JVS 50 v. 
18.7.2020 

Jyväskylän Veneseura ry 

Jyväskylä - Korpilahti 

 

PURJEHDUSOHJEET 

1 SÄÄNNÖT 

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä. 

2 TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE 

2.1 Tiedotukset kilpailijoille pannaan virallisille ilmoitustauluille, jotka sijaitsevat sähköisesti 

JVS:n www-sivulla, sekä Nimenhuuto -palvelussa osoitteissa:  

http://www.jvs.fi/kilpailut/ilmoitustaulu 

https://jvs.nimenhuuto.com/messages 

sekä fyysisesti ko. kilpailukutsussa ilmoitetussa kilpailutukikohdassa. 

3 MUUTOKSET PURJEHDUSOHJEISIIN 

3.1 Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin laitetaan ilmoitustaululle viimeistään tuntia ennen 

kyseessä olevan kilpailun alkua voimaantulopäivänään, lukuun ottamatta kilpailun aikataulun 

muutoksia, jotka laitetaan ilmoitustaululle ennen klo 20:tä voimaantuloaan edeltävänä päivänä. 

4 MAISSA ANNETTAVAT VIESTIT 

4.1 Maissa annettavat viestit nostetaan kilpailukutsussa ilmoitetussa kilpailutukikohdassa olevaan 

lipputankoon. 

4.2 Kun lippu AP nostetaan maissa, kilpailuviestissä AP olevat sanat ”1 minuutin” korvataan sa-

noilla ”aikaisintaan 30 minuutin”. 

5 KILPAILUN AIKATAULU 

5.1 Kilpailun kipparikokous Meetissä (Tai puhelimella:Numeron (FI) +358 9 23132931 PIN-

koodi: 982 865 751#) pe 17.7. klo 20.00 

5.2 Kilpailun varoitusviesti (kaikki luokat) la 18.7. klo 10.55 

5.3 Kilpailun tulokset ilmoitetaan viimeistään su 19.7. klo 12.00 

6 LUOKKAJAKO 

6.1 Järjestäjä varaa oikeuden yhdistellä luokkia. 

Luokat: 

Lightning 

H-vene 

Pieni Finrating  (FinRating kerroin <0,8700) 

Iso Finrating (FinRating kerroin ≥ 0,8700) 

7 LUOKKIEN LIPUT 

Kaikki Luokat  D-Lippu 

http://www.jvs.fi/kilpailut/ilmoitustaulu
http://www.jvs.fi/kilpailut/ilmoitustaulu
https://jvs.nimenhuuto.com/messages
https://jvs.nimenhuuto.com/messages
https://accounts.google.com/ServiceLogin/webreauth?passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fpso-fbfb-uxr&followup=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fpso-fbfb-uxr&authuser=0&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
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8 TASOITUSJÄRJESTELMÄ 

8.1 Kilpailussa käytetään FinRating-tasoitusjärjestelmää. Veneille, jotka kilpailevat FinRating-ker-

toimella, tasoitus lasketaan FinRating-säännön ”Aikaa ajalle” -kaavalla. 

8.2 Kilpailuissa ei ole mahdollista käyttää ”ilman spinaakkeria”-kerrointa. 

8.3 Finrating miehistön minimipaino ei ole voimassa. 

 

9 REITTI 

9.1 Kaikki kilpailijat osallistuvat Hauhonselkä – Kumina kilpailuun ja pitkään kilpailuun osallistu-

vat Hauhonselkä – Kumina – Hauhonselkä kilpailuun, jolloin Kuminasta saadaan väliaika.  

9.2 Reitin pituus: Hauhonselkä – Kumina n. 24 mpk, Hauhonselkä – Kumina – Hauhonselkä n. 40 

mpk. 

9.3 Liite 1 esittää reitin kääntöpisteet. 

9.4 Lähtö Hauhon selällä vastatuuleen, kierretään lautakunta-alukselta numerotaululla näytettävä 

keltainen ratapoiju, jättäen se joko oikealle (vihreä kolmio), tai vasemmalle (punainen neliö). 

Sudensaari jää oikealle, Samulinluoto jää vasemmalle, Kummelisaari ja selkäsaaret jää oikealle 

(HUOM. kivet saarten välissä), Mustasaaret jää oikealle, Kärkisten sillan jälkeinen pohjois-

viitta jää vasemmalle, Kalliosaari jää vasemmalle. Lyhyen kilpailun maaliin Kuminan edustalle 

saavutaan lännestä. Maaliviiva ”Juppilaiturin” itäreunan jatkeella. Pitkä kilpailu jatkaa tästä 

vapaata reittiä, poislukien ennen kärkisten salmen siltaa olevaa pohjoisviittaa, joka jää oikealle, 

takasin Hauhonselälle. Maali sijaitsee Säynätsalon pohjoisemman itäviitan ja rata-alueen ete-

läisimmän poijun välillä. 

9.5 Rataosuuksia ei muuteta valmiusviestin jälkeen. Tämä muuttaa sääntöä PKS 33. 

10 MERKIT 

10.1 Lähtömerkit ovat kilpailulautakunnan viestitysalus oikeassa päässä ja rata-alueen keskimerkki 

vasemmassa päässä. 

10.2 Maalimerkit ovat Säynätsalon pohjoisemman itäviitta ja rata-alueen eteläisin poiju. 

11 AJANOTTO 

11.1 Kilpailussa käytetään KWINDOO Tracking for sailing -appiä, jonka jokaisen kilpailijan tulee 

ladata mobiililaitteelleen. Appi kuluttaa virtaa jonkin verran, joten laitteen akun varaus tulee 

varmistaa. 

11.2 Ajanotto varmistetaan sillä, että jokainen kilpailija kirjaa oman maaliintuloaikansa sekä Kumi-

nassa, että Hauhonselällä, sekä arvion edellään ja perässään tulleen ajasta. Aika otetaan veneen 

keulasta. Ajat lähetetään osoitteeseen kilpapurjehdus (ät) jvs.fi tai numeroon 0400 240 562. 

 

12 LÄHTÖ 

12.1 Lähtölinja on oikean pään lähtömerkkiin kiinnitetyn, oranssilla lipulla varustetun salon ja va-

semman pään rata-alueen keskimerkin välissä. 

12.2 Jos vene lähtee myöhemmin kuin 15 minuuttia lähtöviestinsä jälkeen, se kirjataan ei-lähte-

neeksi (DNS). Tämä muuttaa sääntöjä A4 ja A5. 
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13 MAALI 

13.1 Lyhyen kilpailun maali ”Juppilaiturin” itäreunan jatkeella. Pitkän kilpailun maali sijaitsee Säy-

nätsalon pohjoisemman itäviitan ja rata-alueen eteläisimmän poijun välillä. 

13.2 Liite 1 esittää matkapurjehduksen maalilinjan sijainnin.  

 

14 ENIMMÄISAJAT 

14.1 Vene, joka ei ole tullut maaliin Kuminaan klo 21.00 mennessä, merkitään "ei maaliin tulleeksi" 

(DNF). 

14.2 Vene, joka ei ole tullut maaliin Hauhonsellälle 19.7. klo 8.00 mennessä, merkitään "ei maaliin 

tulleeksi" (DNF). 

14.3 Lyhyenpurjehduksen tavoiteaika on 7 tuntia, Pitkän purjehduksen tavoiteaika on 12 tuntia. 

14.4 Keskeytysilmoitus numeroon 0400 218 497. 

 

15 PROTESTIT JA HYVITYSPYYNNÖT 

15.1 Veneen pitää ilmoittaa aikeistaan protestoida kilpailulautakunnan alukselle ensimmäisen tilai-

suuden tullen. Viimeistään välittömästi maaliin tultuaan. 

15.2 Protestilomakkeita saa JVS:n nettisivuilta. Protestit pitää toimittaa JVS-kilpailutoimikunnalle 

(kilpapurjehdus (ät) jvs.fi) protestien määräaikaan mennessä. 

15.3 Protestien määräaika on 1 tunti siitä, kun päivän kaikkien purjehdusten viimeinen vene on tullut 

maaliin.  

15.4 Veneille ilmoitetaan tutkinnoista, joissa he ovat asianosaisia tai nimettyjä todistajia. Tutkinnat 

pidetään Meetissä. 

15.5 Ilmoitus kilpailulautakunnan tai protestilautakunnan protestista pannaan ilmoitustaululle sään-

nön 61.1(b) mukaiseksi ilmoitukseksi veneelle. 

16 PALKINNOT 

Kunkin luokan kolme parasta venettä palkitaan maineella ja kunnialla. 

17 VASTUUVAPAUTUS 

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 4, Päätös kil-

pailla. Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään ai-

neellisesta tai henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yh-

teydessä tai sitä ennen, sen aikana tai sen jälkeen. 

18 VAKUUTUS 

Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus. 

 

 

  

https://jvs.fi/kilpailut/ohjeet-ja-dokumentit/

