SPLL
Yyterin Surf-keskus
Windsurfer LT 2021
Yyteri 21.7.2021
1.

KILPAILUALUE
Kilpailu järjestetään Porin Yyterinlahdella. Kilpailutoimisto on Yyterin Surf-keskuksella.

2.

NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan ISAF:n purjehduksen ja purjelautailun kilpailusääntöjä 2021, Windsurfer LT:n
luokkasääntöjä sekä näitä purjehdusohjeita.
ISAF:n purjehduksen kilpailusäännöistä sääntö 30.2 on voimassa kaikissa lähdöissä ilman erillistä
lippuviestiä (ns. minuutin sääntö). Kilpailija ei saa olla lähtöviestiä edeltävän minuutin aikana lähtölinjan
päiden ja ylämerkin muodostamassa kolmiossa. Mikäli kilpailija on tässä kolmiossa lähtöä edeltävän minuutin
aikana, hänen tulee kiertää lähtömerkin pää ja purjehtia uudelleen linjan yli radan puolelle.
Lähtöjen enimmäismäärä koko kilpailussa on 6
Pistelasku: Tuloksen saamiseksi tulee kilpailussa purjehtia vähintään 1 hyväksytty ratalähtö, slalom-lähtö tai
pudotuskarsinta.
Lähdön tulos:
Sijalukujärjestelmä 1=1p. 2=2p. 3=3p…DNF, DNS, DSQ ym. antavat pisteitä kilpailuun (luokkaan)
ilmoittautuneet + 1.
Kilpailun yhteistulos:
Lähtöjen yhteenlaskettu tulos vähennettynä discardeilla. Slalom-lähtö vastaa yhtä ratalähtöä.
Kilpailun discardit:
Lähtöjen lukumäärä: 1-3=0. 4-6=1
Tasatuloksen ratkaiseminen:
A) Enemmän 1, 2, 3…sijoituksia saaneen hyväksi.
B) Viimeisessä lähdössä tai pudotuskarsinnassa paremman tuloksen saaneen eduksi.

3.

RADAT
Ratapurjehdus: Kolmiorata
Slalom: Olosuhteista riippuen avotuulirata, ns. 8-rata tai näiden yhdistelmä.
Ratapiirrokset asetetaan ilmoitustaululle kilpailijakokouksessa.

4.

TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE
Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee kilpailun aikana kilpailutoimiston
seinällä.

5.

MUUTOKSET PURJEHDUSOHJEISIIN
Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin pannaan viralliselle ilmoitustaululle (Yyterin Surf-keskus) ennen kello
10.00 voimaantulopäivänään lukuun ottamatta aikataulun muutoksia, jotka pannaan ilmoitustaululle ennen klo
20.00 voimaantuloaan edeltävänä päivänä.

6.

MAISSA ANNETTAVAT VIESTIT
Maissa annettavat viestit nostetaan kilpailukanslian edessä olevaan lippusalkoon. Kun luokkalippu nostetaan
(äänimerkki) maissa, on tästä vähintään 20 min luokan varoitusviestiin (5 min).
Kilpailijoilta edellytetään kelluntaliivien käyttöä, mikäli viestilippu G on nostettu.

7.

KILPAILUN AIKATAULU

Keskiviikko 21.7
11.30
12.00
18.00
19.00

8.

Kipparikokous
Ensimmäinen mahdollinen lähtö
Viimeinen mahdollinen lähtö
Palkintojen jako

LÄHTÖVIESTIT

Kilpailussa purjehditaan pääsääntöisesti 2 lähtöä peräkkäin, jonka jälkeen pidetään lyhyt tauko. Aikataulu
tarkennetaan kilpailijakokouksessa.
Ratapurjehdus:
5 min:
4 min:
3 min:
1 min:
Lähtö:

Luokkalippu (punainen) nousee, äänimerkki (valmiusviesti)
Luokkalippu alas
Keltainen lippu nousee, äänimerkki (varoitusviesti)
Keltainen lippu laskee, äänimerkki
Vihreä lippu nousee, äänimerkki

Lähtölinja sulkeutuu 2 min lähtöviestistä (vihreä lippu laskee).
Mikäli lähtölaskenta joudutaan keskeyttämään, nostetaan lykkäysviiri. Lykkäysviirin laskettua on seuraava viesti
valmiusviesti (5 min). Lykkäysviirin laskemisesta 5 min valmiusviestiin kuluu vähintään minuutti.
Yleisen takaisinkutsun jälkeen jatketaan valmiusviestillä (5 min).
Slalom:
4 min
3 min
2 min
1 min
Lähtö

Punainen lippu nousee
Punainen lippu laskee
Keltainen lippu nousee
Keltainen lippu laskee
Vihreä lippu nousee

Slalom-lähdössä varaslähtö johtaa aina yleiseen takaisinkutsuun. Linjan liian aikaisin ylittäneet diskataan tästä
lähdöstä sekä kaikista ko. lähdön uusintayrityksistä. Yleinen takaisinkutsu-lipun laskettua alkaa uusi
lähtöviestitys minuutti lipun laskiessa. Mikäli uusintayritystä joudutaan lykkäämään, nostetaan lykkäysviiri.
9.

RANGAISTUSJÄRJESTELMÄ
Osan 2 sääntöjä (eli kun purjelaudat kohtaavat) rikottaessa on voimassa 360º käännösrangaistus
ratapurjehduksissa. Slalom-kilpailussa rike johtaa diskaukseen.

10. ENIMMÄISAJAT
Ratapurjehduksen enimmäisaika on 20 minuuttia luokan voittajasta.
11. PROTESTIT JA HYVITYSPYYNNÖT
Protestista tulee informoida kilpailulautakunnan venettä välittömästi lähdön jälkeen.
Protestilomakkeita saa kilpailutoimistosta. Protestit pitää toimittaa sinne protestien määräaikaan mennessä.
Protestien määräaika on 60 minuuttia siitä, kun maissa on ilmoitettu, ettei kyseisenä päivänä purjehdita
enempää lähtöjä. Ilmoitustaululle pannaan 30 min kuluessa protestien määräajasta ilmoitukset, joissa
kilpailijoille tiedotetaan tutkinnoista, joissa he ovat asianosaisina tai nimettyinä todistajina. Tutkinnan aikataulu
on ilmoituksen liitteenä.
12. KILPAILULAUTAKUNTA
Kokoonpano ilmoitetaan kilpailijakokouksessa.
13. PROTESTILAUTAKUNTA
Protestilautakunnan kokoonpano ilmoitetaan kilpailijakokouksessa.

14. KILPAILUMAKSU
MobilePay tai paikanpäällä € 40

