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Kilpailun järjestäjä: Helsingfors Segelklubb ry. (HSK) 

Yhteydenotot sähköpostitse: twilightracing.fi(at)gmail.com 

Kilpailun kieli on suomi. 

Ilmoittautuminen 

Kilpailusarjaan ilmoittaudutaan HSK:n kilpailusivuilta (hoski.fi / kilpailut / ilmoittautuminen), suora linkki 

http://hsk-members.appspot.com/races/.  

Luokkajako 

Lähdöt kahdessa lähtöryhmässä (iso ja pienet veneet). Tarvittaessa lähtöryhmiä voidaan kauden aikana 

muuttaa. 

Osallistumismaksut 

Kilpailu järjestetään talkoopohjaisesti siten, että kunkin päivän järjestelyistä vastaa jokin venekunta. 

Osallistumismaksua ei peritä. Sen sijasta venekuntia pyydetään osallistumaan järjestelyihin ottamalla 

esimerkiksi yhden illan järjestelyt hoitaakseen. Voit varata oman veneesi järjestelyvuoron ilmoittamalla siitä 

sähköpostilla osoitteeseen perttu.ronkko(at)hoski.fi. 

Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä. 

Tiedotukset kilpailijoille 

Kilpailun ilmoitustaulu osoitteessa https://twilightracing.wordpress.com.  

  

http://hsk-members.appspot.com/races/
https://twilightracing.wordpress.com/


Muutokset purjehdusohjeisiin 

Muutokset purjehdusohjeisiin ilmoitetaan kilpailun verkkosivujen ilmoitustaululla. Muutokset ilmoitetaan 

viimeistään 3 tuntia ennen kyseisen kilpailupäivän ensimmäistä lähtöä. 

Kilpailupäivät 2015 

Kevät: 17.5., 31.5., 7.6. 16.6. 

Syksy: 16.8. 23.8., 6.9., 20.9. 

Lähtö ja kilpailun aikataulu 

Lähtö viestitään säännön 26 mukaan.  

Kunakin päivänä purjehditaan enintään kaksi lähtöä. Lähdön tavoiteaika on 50 minuuttia ja enimmäisaika 

90 minuuttia. 

Kilpailutoimikunta varaa oikeuden muuttaa lähtöryhmiä kauden aikana, jos venemäärät sitä vaativat. 

Muutoksista ilmoitetaan kilpailusarjan verkkosivuilla https://twilightracing.wordpress.com.  

Lähtöryhmän 1 (LYS ≤ 1.15), luokkalippu E ensimmäinen startti klo 18.15, paitsi kauden viimeisessä 

kilpailussa 17.45. 

Lähtöryhmän 2, luokkalippu F startti heti lähtöryhmän 1 jälkeen.  

Mikäli toisessa lähtöryhmässä olisi alle 5 venettä, yhdistetään ryhmät yhdeksi lähdöksi, jonka luokkalippu 

on D. 

Rata-alue ja ratakuvaus 

Rata on vastatuuli-myötätuulirata ylämerkillä (A), levittäjällä (B), sekä alamerkillä (C) tai portilla (C1/C2). 

Rata sijaitsee välittömästi Melkin eteläpuolella (rata-alue D). 

Ratavaihtoehto 1  Lähtö – A – B – C – A – B – Maali 

Ratavaihtoehto 2  Lähtö – A – B – C1/C2 – A – B - Maali  

Kilpailutoimikunta voi päättää jättää levittäjän (B) pois. Muutoksesta ei tiedoteta erikseen. 

Rataosuuden muuttaminen    

Rataa voidaan muuttaa myös ilman C-lipun näyttämistä.  Muuttaa sääntöä 33.  

Merkit  

Kiertomerkit ovat oranssin värisiä poijuja. 

https://twilightracing.wordpress.com/


Lähtölinja 

Lähtölinjan oikeana päänä on viestitysaluksessa oleva lipputanko tai sen läheisyydessä oleva poiju, jossa 

oranssi lippu ja vasempana päänä oranssi poiju. 

Maalilinja 

Ratavaihtoehto 1: Maalilinjan vasempana päänä (katsottuna tulosuunnasta) on viestitysaluksessa oleva 

lipputanko tai sen läheisyydessä oleva poiju, jossa on oranssi lippu ja oikeana päänä oranssi poiju. 

Ratavaihtoehto 2: Maalilinjan vasempana päänä (katsottuna tulosuunnasta) on punaista lippua kantava 

poiju ja oikeana päänä viestitysaluksessa oleva lipputanko tai sen läheisyydessä oleva poiju, jossa on oranssi 

lippu. 

Enimmäisaika 

Lähdön enimmäisaika on 90 min. 

Radan lyhentäminen  

Radan lyhentäminen viestitetään nostamalla viestilipun S, jolloin maali sijaitsee luokan johtavaa venettä 

seuraavalla merkillä. 

Vaihtoehtoiset rangaistukset  

Sääntöjä 44.1 ja 44.2 muutetaan siten, että vaaditaan vain yksi käännös, johon sisältyy yksi vastakäännös ja 

yksi myötäkäännös. Muuttaa sääntöä 44.1 ja 44.2. 

Protestit 

Kilpailussa noudatetaan kohdassa 1 mainittuja sääntöjä. Vahinkoa tai vakavaa vahinkoa aiheutuneista 

protestitilanteista tulee ilmoittaa heti kilpailun päätyttyä tuomarialukselle. Protestit tullaan käsittelemään 

erillisenä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Protesti tulee jättää kirjallisesti viimeistään ennen klo 

12.00 kilpailua seuraavana päivänä sähköpostilla osoitteeseen twilightracing.fi(at)gmail.com. 

Kilpailu on harjoituskilpailu – jokaisen aluksen kippari tulee käyttää tervettä harkintaa tilanteissa – 

yhteentörmäyksiä tulee välttää kaikin keinoin. 

Vakuutus 

Jokaisella osallistuvalla veneellä tulee olla asianmukainen vakuutus, joka kattaa toiselle osapuolelle 

aiheutuneet aineelliset vahingot 250 000€ sekä henkilövahingot vähintään 500 000€ arvosta. 

Pistelasku  

Jokainen lähtö muodostaa kilpailusarjaansa oman kilpailun. Kilpailussa käytetään sijalukupistejärjestelmää. 

Lopputuloksiin lasketaan mukaan 14 parasta tulosta. DNC -pisteet lasketaan luokkaan ilmoittautuneiden 

veneiden mukaan. 



Tuloslaskenta 

Kaikille yksityyppiluokille lasketaan omat luokkakohtaiset tulokset. Tulokset julkaistaan kilpailun 

verkkosivuilla https://twilightracing.wordpress.com heti valmistuttuaan. 

Radioliikenne 

Kilpailulautakunta voi viestiä kilpailijoille VHF-kanavalla 72 (varakanava 77). Kilpailijoille VHF-laitteen käyttö 

on vapaaehtoista. 

Kilpailu on harjoituskilpailu ja ensisijaisesti toiminnalla pyritään kehittämään venekuntien osaamista ja 

parantamaan venevauhtia. Valmentaja voi antaa ohjeita kilpaileviin veneisiin VHF-laitteella tai muulla 

tavalla (esim. huutamalla). Tämä muuttaa normaalia kilpapurjehdussääntöjen radioliikennekäytäntöä ja 

viestintää. Toinen vene ei voi protestoida tällaisessa tilanteessa avun saanutta venettä vastaan.  

https://twilightracing.wordpress.com/
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