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SUSANNE

Perusteet – Nor/SI?
Vaatimimukset määritelty säännöissä:
89.2 (a) Kilpailun järjestäjän täytyy julkistaa säännön J1 mukainen kilpailukutsu.
90.2 (a) Kilpailulautakunnan täytyy julkaista säännön J2 mukaiset kirjalliset
purjehdusohjeet.
J1.2
Kilpailukutsussa pitää olla kaikki ne seuraavat tiedot, jotka tulevat voimaan
ja voivat auttaa kilpailijoita päättämään osallistumisestaan kilpailuun tai jotka
sisältävät muita tietoja, joita he tarvitsevat ennen kuin purjehdusohjeet tulevat
saataville:
J2.1

Purjehdusohjeissa pitää olla seuraavat tiedot:

◦ (1)
Että kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä.
◦ (2)
Luettelo kaikista muista kilpailua sääntelevistä asiakirjoista (esimerkiksi Purjehduksen
varustesäännöt, siinä määrin kuin niitä sovelletaan).
◦ (3)
Kilpailun aikataulu, kilpailuluokat ja kunkin luokan varoitusviestien ajat.
◦ (jatkuu: ) (4) – (10), J2.2 (1) - (40)

LIITE K KILPAILUKUTSUOPAS, LIITE L PURJEHDUSOHJEOPAS

Ongelma (1) – “säännöt”
Havaintoja (vanhoissa ohjeissa)
•”ISAF:n kilpailusäännöt 2005 – 2008
Suomen Purjehtijaliiton lisäykset
Nämä kilpailuohjeet
Kilpailukutsu.”
Tai
”Kilpailuissa sovelletaan sääntöjä seuraavasti:
ISAF:n Kilpapurjehdussäännöt.
Luokkasäännöt
Mainoskategoria C“

Perusteet - Mitkä säännöt pätevät?
”Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä.”
Sääntö (regel, rule)
(a) Tässä kirjassa olevat säännöt, joihin kuuluvat myös luvut Määritelmät, Kilpailuviestit ja Johdanto
sekä alkutekstit ja asiaankuuluvien liitteiden säännöt, mutta eivät otsikot;
(b)

World Sailingin Mainossäännöstö, Antidopingsäännöstö, Vedonlyönti- ja
korruptiovastaisuussäännöstö, Kurinpitosäännöstö, Kelpoisuussäännöstö, Purjehtijaluokitussäännöstö,
vastaavasti Määräykset 20, 21, 37, 35, 19 ja 22

(c)

kansallisen järjestön määräykset, elleivät kilpailukutsu tai purjehdusohjeet muuta niitä noudattaen
mahdollista, sääntöä 88.2 koskevaa kansallisen järjestön määräystä;

(d)

luokkasäännöt (jonkin tasoitus- tai mittalukujärjestelmän alaisena purjehtivalle veneelle tämän
järjestelmän säännöt ovat ”luokkasääntöjä”);

(e)

kilpailukutsu;

(f)

purjehdusohjeet; ja

(g)

kaikki muut kilpailua sääntelevät asiakirjat.

Lisäksi tarpeen mukaan
Pitää mainita jos pätee:
J2.2
Purjehdusohjeissa pitää olla ne seuraavat tiedot, joita
sovelletaan:
(1)
Että veneitä vaaditaan näyttämään kilpailun järjestäjän
valitsemia ja toimittamia mainoksia …
Liite P:”Tämä liite on kokonaan tai osittain voimassa vain jos
kilpailukutsussa tai purjehdusohjeissa niin ilmoitetaan.”
Liite S: “Tämä liite pätee vain, jos kilpailukutsussa niin ilmoitetaan.”
Liite T: “Tämä liite pätee vain jos kilpailukutsussa tai purjehdusohjeissa
niin ilmoitetaan”

Mainoskategoria ?
World Sailing regulation 20
20.2 General
20.2.1 Advertising on a boat, personal equipment or any other object on
board a boat shall be displayed in accordance with this Code, the applicable
class rules and the rules of the relevant System. Advertising that is not
specifically permitted under this Code is prohibited.
20.2.3 The right to display Advertising on a boat:
20.2.3.1 shall be subject to prior authorization of World Sailing in the
following cases:
…
20.2.3.2 is automatically granted to World Sailing Classes and Recognized
Systems, unless subject to Regulation 20.2.3.1;
20.2.3.3 shall be subject to prior authorization of the relevant National
Authority for all Classes, Systems and events that are within its jurisdiction
and not subject to Regulation 20.2.3.1 or 20.2.3.2.

Ongelma (2) – ohjeet jotka perustuvat vanhoihin sääntöihin
Purjehdusohjeet
16.7 On the last day of the
regatta a request for reopening a
hearing shall be delivered
(a)within the protest time
limit if the party requesting
reopening was informed of the
decision on the previous day;
(b) no later than 30
minutes after the party
requesting reopening was
informed of the decision on that
day.
This changes rule 66.

RRS (2017-)
66 REOPENING A HEARING
The protest committee may reopen a
hearing …
On the last scheduled day of racing the
request shall be delivered
(a) within the protest time limit if the
requesting party was informed of the
decision on the previous day;
(b) no later than 30 minutes after the
party was informed of the decision on that
day.

Ongelma (3) – protestioikeuden rajoittaminen
16.6 Breaches of instructions 11.2, 14.3, 18, 22 and 23 will not be
grounds for a protest by a boat. This changes rule 60.1(a). Penalties for
these breaches may be less than disqualification if the Jury so decides.
Mutta:
14.3 For classes Optimist and Laser 4.7 rule P2.3 will not apply and
rule P2.2 is changed so that it will apply to any protest after the first
one.

Protestioikeuden rajoittaminen
1.9 In all rules governing this regatta;
1.9.2 [SP] denotes a rule for which a standard penalty may be applied by
the race committee without a hearing or a discretionary penalty applied by
the International Jury with a hearing; and
1.9.3 [NP] denotes a rule that shall not be grounds for protests by a boat.
This changes RRS 60.1(a).
The notation ‘[DP]’ in a rule in the SI means that the penalty for a breach of
that rule may, at the discretion of the protest committee, be less than
disqualification.
[DP] [NP] SAFETY REGULATIONS
Competitors shall wear personal …
[SP] Before leaving to race on each scheduled racing day, a competitor from
each boat shall personally sign out on the required form.

Ongelma (4) – ristiriitoja
Liite J “On huolehdittava, ettei mikään kilpailukutsussa oleva sääntö ole
ristiriidassa purjehdusohjeissa olevan säännön kanssa “
•Aikataulut
•Purjehdusten/poisheittojen määrä
•Viestintä: liput/signaalit

CASE 98
Question 5
If a rule in the notice of race conflicts with a rule in the sailing
instructions, which takes precedence? Can the conflict be resolved?
Answer 5
Neither takes precedence. Rule 63.7 governs a protest or request for
redress arising from such a conflict. It requires the protest committee to
apply the rule that it believes will provide the fairest result for all boats
affected. If such a conflict arises outside of a hearing of a protest or
request for redress, the conflict can be removed by changing either the
notice of race (as permitted by rule 89.2(b)) or the sailing instructions
(as permitted by rule 90.2(c)).

Ongelma (5) – epäselvät ohjeet
Joskus jää määrittelemättä tärkeitä asioita:
§ “kilpailuun ilmoitettujen veneiden lukumäärä” A4.2
§ fleettijako
§ Lasketaanko pisteet lähdössä olleiden vai suurimman fleetin mukaan?
§ Poisheitot?
§ Kulta/hopea fleetti: kulta sijoitetaan lopputuloksissa ennen hopeaa

Ongelma (5) – epäselvät ohjeet
Liite L:
Kaikkien purjehdusohjeiden pitää perustua seuraaviin periaatteisiin.
1
Niiden pitää sisältää vain kahdenlaisia asioita: kilpailulautakunnan ja
protestilautakunnan aikomukset ja kilpailijoiden velvollisuudet.
2
Niiden pitää koskea vain kilpailemista. Huvitilaisuuksia, venepaikkoja jne.
koskevat tiedot pitää antaa erikseen.
3
Niiden ei pidä muuttaa kilpailusääntöjä, paitsi milloin muutokset ovat selvästi
toivottavia. (Kun niin tapahtuu, niiden on seurattava sääntöä 86 viittaamalla
nimenomaan muutettavaan sääntöön ja lausuttava muutos.)
4

Niiden ei pidä toistaa tai ilmaista toisin mitään kilpailusääntöä.

5

Niiden ei pidä toistaa itseään.

6
Niiden pitää olla aikajärjestyksessä, toisin sanoen siinä järjestyksessä, missä
kilpailija käyttää niitä.
7
Niiden pitää, milloin mahdollista, käyttää kilpailusääntöjen sanoja ja
sanontoja.

Uusia tapoja (1) – Liite S
Liite S

VAKIOPURJEHDUSOHJEET

Tämä liite pätee vain, jos kilpailukutsussa niin ilmoitetaan.
Näitä vakiopurjehdusohjeita voidaan käyttää kilpailussa painettujen, jokaiselle veneelle
jaettujen purjehdusohjeiden sijaan. Niiden käyttämiseksi kilpailukutsussa ilmoitetaan
”Purjehdusohjeet muodostuvat PKS Liitteen S, Vakiopurjehdusohjeet, ohjeista ja
lisäpurjehdusohjeista, jotka ovat _____ sijaitsevalla virallisella ilmoitustaululla.”
Lisäpurjehdusohjeet sisältävät:
1.
Taulukko purjehdusten aikataulusta mukaan lukien viikonpäivän ja päivämäärän
jokaiselle suunnitellulle purjehduspäivälle, suunniteltujen purjehdusten lukumäärä kunakin
päivänä, ensimmäisen varoitusviestin aikataulun mukainen aika kunakin päivänä,
viimeinenen mahdollinen aika varoitusviestille viimeisenä aikataulunmukaisena
purjehduspäivänä (ks. PO 5 alla)
2.
Sijainti kilpailutoimistolle ja lippusalolle, johon nostetaan maissa annettavat
viestit (PO 4.1)
3.
Luettelo käytettävistä merkeistä ja niiden jokaisen kuvaus (PO 8). Kuinka uudet
merkit eroavat alkuperäisistä (PO 10).
4.

Mahdolliset aikarajat, jotka on lueteltu PO 12:a.

5.

Kaikki mahdolliset muutokset ja lisäykset tämän liitteen ohjeisiin.

Kopio lisäpurjehdusohjeista on pyydettäessä kilpailijoiden saatavilla.

Uusia tapoja (2) – yhdistetty Nor/SI
◦ Esim World Sailing Cup
◦ NoR/SI samassa dokumentissa
◦ Lisäksi osakilpailukohtainen “Round sailing instruction” RSI

Purjehdusohjeiden numerointi
Mitä tehdä kun purjehdusohje mallista jätetään pois kappaleita?
Vaihtoehto 1: WS Liite K
“After deleting unused paragraphs, renumber all paragraphs in sequential
order. Be sure that paragraph numbers are correct where one paragraph
refers to another “
Vaihtoehto 2 WS Match racing standard sailing instructions
“When subparagraphs are deleted, renumber accordingly. Do not renumber
when an entire paragraph is deleted - just insert the word ‘SPARE’. This will
ensure that ‘COURSE’, for example, always remains SI 10, and therefore
always easy to find”
Vaihtoehto 3
”These Sailing Instructions are based on instruction numbering of ISAF RRS
Appendix LE , and some numbers are intentionally left out.”

Kysymyksiä?

