
Kesäpäivän purjehdus - Näsijärven LYS mestaruuskilpailut
Tampere 27.07.2019

PURJEHDUSOHJEET

1. JÄRJESTÄJÄ
Näsijärven Purjehdusseura – Näsijärvi Segelsällskap ry, Jänissaarenkatu 14, 33410 Tampere.

2. SÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä sekä FinLYS 
sääntöä.

3. LUOKAT
Pikku LYS, Iso LYS ja Kokonais LYS.

Jako Pikku LYSin ja Iso LYSin kesken tapahtuu puoliksi siten, että pikku LYSissä voi olla yksi vene
enemmän kuin Iso LYSissä.

Veneiden LYS luvut ovat LYS taulukon mukaiset siten muutettuna, että vene, joka ei ole osallistunut
mihinkään SPV:n kilpailukalenteriin merkittyyn kilpailuun edellisen kahden vuoden aikana saa LYS
lukunsa pienennettynä kahdella sadasosalla (-0,02). Lisäksi saa vene jonka LYS-luku on määritelty
spinaakkerilla,  kolmen  sadasosan (-0,03)  pienennyksen,  jos  se  ilmoittautuu ilman  spinaakkeria.
Mikäli  on  ilmeistä,  että LYS  luvun pienentäminen ei  ole  perusteltua,  pienennystä  ei  myönnetä
nelihenkisen  teknisen  toimikunnan  harkinnan  mukaan.  Tekniseen  toimikuntaan  kuuluu
purjehduksen  kansallinen  tuomari  Tomi  Huovinen  puheenjohtajana  sekä  Näsijärven
Purjehdusseuran kilpailukommodori, kilpailulautakunnan ja protestilautakunnan puheenjohtajat.

4. KILPAILUN AIKATAULU
1. lähdön varoitusviesti annetaan lauantaina 27.07.2019 klo 10:55.

5. TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE
Tiedotukset kilpailijoille laitetaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee seurarakennuksen 
edustalla. Kipparikokous järjestetään paviljonkirakennuksessa kello 10.00

6. MUUTOKSET PURJEHDUSOHJEISIIN
Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin laitetaan ilmoitustaululle ennen kello 9.00 
voimaantulopäivänään.

7. KILPAILUPAIKKA
Näsiselkä.

8. RATA (HUOM.! POIKKEAA KUTSUSSA MAINITUSTA RADASTA)
Lähtölinjan muodostaa Näsijärven Purjehdusseuran pohjoisella aallonmurtajalla olevan 
merkkitaulun (N) radan puoleinen reuna ja sen koillispuolelle sijoitetun oranssin poijun välinen 



linja. Lähtö tapahtuu niin, että merkkitaulu jää oikealle ja lähtöpoiju vasemmalle. Seuraava 
kääntömerkki on kiinteän radan merkki numero 2 Siilinkarin ja Reuharinniemen välissä. Merkki 
jätetään vasemmalle (v). Seuraavat kääntömerkit ovat Selkäkarin itäviitta (v), Pallosaari (o), Iso 
Otava (o), kiinteän radan merkki numero 2 (o) ja maali. Maalilinja on sama kuin lähtölinja mutta se 
ylitetään niin, että merkkitaulu jää vasemmalle ja linjan poiju oikealle. 
Huom! Purjehtiminen Harvassalon ja Karsosaaren välistä on kielletty.
Radan pituus on n. 18,5 mpk ja rataa voidaan muuttaa jos odotettavissa olevat olosuhteet sitä 
vaativat. Mikäli kilpailulautakunta toteaa ennen varoitusviestiä tuulen olevan erittäin heikko, se 
nostaa ennen varoitusviestiä ylös viestilipun S, jolloin veneet purjehtivat lyhennetyn radan: 
lähtölinja, kiinteän radan merkki 2 (v), Selkäkarin itäviitta (v), maalilinja. Tämän radan pituus on 4,2 
mpk. Sekä pitkästä että lyhyestä (viestilippu S nostettuna ennen varoitusviestiä) radasta löytyy 
selventävä kartta liitteenä näihin purjehdusohjeisiin.

9. PROTESTIT JA HYVITYSPYYNNÖT
Protestilomakkeita saa kilpailutoimistosta. Protestit pitää toimittaa sinne 1 tunnin kuluessa veneen 
maalintulosta.

10. PALKINNOT
Kaikissa luokissa palkinnot jaetaan SPV:n kaavan mukaan. Nopein vene saa Näsijärven nopein 
erikoispalkinnon. Seura palkitsee kilpailun jälkeen kaikki veneiden miehistöt hiukopalalla grillistä 
virvokkeineen. Palkintojen jako heti kilpailun päätyttyä Näsijärven Purjehdusseuran paviljongilla.

11. VASTUUVAPAUTUS
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä PKS 4, Päätös kilpailla. 

Lisätiedot: Rikard Bjurström 040 5200 963 tai rikard.bjurstrom@nebsails.f
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