
NÄSIJÄRVEN FINRATING-MATKAKILPAILUSÄÄNNÖT 2023– 
Nämä säännöt yhdessä näsijärvenkisat.fi-sivustolla esitettyjen tietojen kanssa muodostavat Näsijärven FinRa-

ting-matkakilpailuissa noudatettavan kilpailukutsun ja purjehdusohjeen. 

1. Voimassaolo 

Nämä säännöt ovat voimassa Näsijärvellä ja Iso-Tarjannevedellä järjestettävissä näsijärvenkisat.fi-si-

vustolla julkaistuissa FinRating-kilpailuissa kilpailukaudesta 2023 alkaen kunnes toisin määrätään. 

2. Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä (PKS) määriteltyjä sääntöjä sekä FinRating-

sääntöä (FR). 

3. Ilmoitukset kilpailijoille 

Ilmoitukset kilpailijoille julkaistaan näsijärvenkisat.fi-internetsivustolla, ellei kilpailukohtaisesti toisin 

määrätä. 

4. Pistelasku 

FinRating-luokan tulokset lasketaan aikaa ajalle -menetelmällä perustuen korjattuun aikaan (ks. FR 

6.2(a)), ellei toisin kilpailukohtaisesti toisin määrätä. 

5. Kilpailuluokat ja kilpailukelpoisuus 

5.1. Kilpailuihin voivat osallistua veneet, joilla on mittaluku Avomeripurjehtijoiden FinRating-taulukossa tai 

aluskohtainen FinRating-todistus. FinRating-taulukkoluvulla kilpailtaessa veneen on varustelultaan ja 

ominaisuuksiltaan vastattava vakiovenettä. Aluskohtaisella FinRating-todistuksella kilpailtaessa todis-

tuksen ei tarvitse olla voimassa, mutta veneen on käytettävä viimeisintä sen varustelua ja ominaisuuk-

sia vastaavan FinRating-todistuksen mukaista FinRating-lukua.  Tämä muuttaa sääntöjä FR 1.3 4 kohta 

ja FR 3.1. 

5.2. Vene voi kilpailla myös FinRating Non-Spinnaker –luvulla, mutta tällöin veneen on ilmoittauduttava 

osakilpailuun viimeistään 96 tuntia ennen aikataulun mukaista luokan ensimmäisen varoitusviestin 

ajankohtaa. 

5.3. Kilpailukohtaisesti voidaan määrätä edellä esitetystä poikkeavista kilpailukelpoisuutta koskevista eh-

doista. 

6. Ilmoittautuminen 

Ellei kilpailukohtaisesti toisin määrätä, osakilpailuihin ilmoittaudutaan ensimmäiseen varoitusviestiin 

mennessä näsijärvenkisat.fi-sivustolla. Finrating- tai urheiluveneluokassa Non-Spinnaker-luvulla kil-

pailevan veneen on kuitenkin ilmoittauduttava viimeistään 96 tuntia ennen aikataulun mukaista luo-

kan ensimmäisen varoitusviestin ajankohtaa, ellei kilpailukohtaisesti toisin määrätä. 

7. Osakilpailuiden aikataulu 

7.1. Kilpailun kipparikokouksen ja ensimmäisen varoitusviestin ajankohta julkaistaan näsijärvenkisat.fi-in-

ternetsivustolla. Muutoksista aikatauluun ilmoitetaan sivustolla viimeistään kilpailua edeltävänä päi-

vänä kello 21:een mennessä, ellei kilpailukohtaisesti toisin määrätä. 

7.2. Veneiden huomion kiinnittämiseksi pian alkavaan purjehdukseen tai purjehdussarjaan, nostetaan 

oranssi lähtölinjalippu ja annetaan yksi äänimerkki vähintään viisi minuuttia ennen varoitusviestiä. 

Tämän säännön noudattamatta jättäminen ei voi olla peruste veneen hyvityspyynnölle. Tämä muut-

taa sääntöä PKS 62.1(a). 



8. Kilpailun peruuttaminen ja siirtäminen 

8.1. Ellei kilpailukohtaisesti toisin määrätä, peruutetaan kilpailu, eikä sitä järjestetä uudelleen, mikäli kil-

pailuun ei ole ilmoittautunut kolmea venettä kuutta tuntia ennen luokan varoitusviestiä. 

8.2. Mikäli kilpailu peruutetaan muusta syystä, ilmoitetaan tästä viimeistään 5 tuntia ennen ensimmäistä 

varoitusviestiä näsijärvenkisat.fi-sivustolla, ellei kilpailukohtaisesti toisin määrätä. Erittäin painavasta 

syystä, kuten äkillisen kilpailuturvallisuutta vaarantavan säänmuutoksen seurauksena, kilpailu voi-

daan peruuttaa tätä aikarajaa myöhemminkin. 

9. Luokkien liput 

Luokkalippuna käytetään lippua K, ellei kilpailukohtaisesti toisin määrätä. 

10. Protestit ja hyvityspyynnöt 

PKS 61.2:n mukaiset protestit, PKS 62.2:n mukaiset hyvityspyynnöt ja PKS 66.2:n mukaiset tutkin-

nanuusimispyynnöt pitää toimittaa sähköisesti tai muuten kirjallisesti osakilpailun järjestävän seuran 

kilpailupäällikölle tai kilpailukommodorille. Protestit ja hyvityspyynnöt on toimitettava 1,5 tunnin ku-

luessa luokan päivän viimeisen purjehduksen päättymisestä, ellei kilpailukohtaisesti toisin määrätä.  



Liite 1, Näsiselän kiinteät Finrating-radat 

Lyhyet FinRating-radat 

Nro Tuuli Lähtö Reitti Maali Pituus n. ( mpk) 

1 Pohjoinen 0 –10–7–5– 0 5 

2 Koillinen 0 –14–8–6– 0 5 

3 Itä 0 –3–12–1–7– 0 5 

4 Kaakko 0 –4–2–10–8– 0 5 

5 Etelä 0 –5–3–10– 0 5 

6 Lounas 0 –6–4–14– 0 5 

7 Länsi 0 –7–4–13– 0 6 

8 Luode 0 –8–6–12–11(o) – 0 6 

 

Pitkät Finrating-radat 

Nro Tuuli Lähtö Reitti Maali Pituus n. ( mpk) 

9 Pohjoinen Selältä 

0 

–15–12–15–12– 

–1–6–11–15–5– 

Selällä 

0 

11 

11 

10 Koillinen Selältä 

0 

–15–6–9–6– 

–15–9–15–6– 

Selällä 

0 

11 

13 

11 Itä Selältä 

0 

–16–7(o)– 

–16–7– 

Selällä 

0 

11 

11 

12 Kaakko Selältä 

0 

–13–10–12–10(o)– 

–4–10(o)–12–10–9–8– 

Selällä 

0 

11 

11 

13 Etelä Selältä 

0 

–11–15–13–15– 

–5–15–11(o)–1– 

Selällä 

0 

11 

9 

14 Lounas Selältä 

0 

–6–15– 

–6–15– 

Selällä 

0 

8 

8 

15 Länsi Selältä 

0 

–10–16– 

–7–16– 

Selällä 

0 

11 

11 

16 Luode Selältä 

0 

–10–11–10(o)–12– 

–8–6–11–10–4(o) – 

Selällä 

0 

10 

8 

Merkit jätetään vasemmalle puolelle, paitsi merkinnällä (o) varustettu merkki, joka jätetään oikealle. 

 

Kääntömerkit 

Lielahden kääntömerkit   0–8 

Kaikumatala, pohj.-viitta  9 

N:n lähtölinja, ulompi  10 

TaPSin lähtölinja, ulompi 11 

V71:n lähtölinja, ulompi  12 

Sokeritoppa, eteläviitta  13 

Selkäkari, pohjois- ja länsiviitta 14 

Kupinniemi, länsiviitta  15 

Tuulikallio (Aitolahdella)  16 


