Sarjakilpailusäännöt 2015
1. Kilpailusarjassa on kahdeksan erillistä osakilpailua. Osakilpailulla tarkoitetaan yhtä samana
päivänä purjehdittavaa kilpailua, johon voi kuulua yksi tai kaksi purjehdusta (rataveneiden
pitkä tai lyhyt rata).
2. Purjehdukset järjestetään kiinteillä radoilla ja niissä noudatetaan Näsijärven kiinteiden ratojen
yleisiä purjehdusohjeita.
3. Osakilpailuihin ilmoittaudutaan Näsijärven kilpailusivuilla www.nasijarvenkilpailut.fi olevan
linkin kautta. Kilpailusivuilla on ajantasaisesti nähtävissä ilmoittautumistilanne, eli kaikki
osakilpailuun siihen mennessä ilmoittautuneet veneet. Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään
osakilpailupäivänä kello 14 mennessä uhalla, että ilmoittautumatta jääneiden veneiden
tuloksia ei osakilpailusta lasketa.
4. Mikäli osakilpailu peruutetaan, siitä ilmoitetaan yllä mainituilla kilpailusivuilla kilpailupäivänä
kello 15:30 mennessä. Osakilpailu on peruutettava, mikäli tuuliennuste illalle on vähemmän
kuin 2 m/s. Muutoin kilpailun peruuttaminen on kilpailupäällikön harkinnassa joka liian heikon
tai kovan tuulen takia.
5. Mikäli osakilpailu kohdan 4 mukaisesti peruutetaan tai kilpailun aikana keskeytetään ilman, että
yhtään purjehdusta saadaan suoritetuksi, purjehditaan osakilpailu uudelleen, eli uusitaan.
Osakilpailu on pyrittävä uusimaan mahdollisimman pian, mielellään ja mahdollisuuksien
mukaan jo seuraava päivänä taikka seuraavan viikon tiistaina tai torstaina. Peruutetun
osakilpailun uusintapäivä ilmoitetaan samassa yhteydessä, kun ilmoitus osakilpailun
peruuttamisesta ilmoitetaan kilpailusivuilla. Keskeytetyn osakilpailun uusimisesta
ilmoitetaan kilpailusivuilla seuraavana päivänä kello 14:00 mennessä. Uusittavaan
osakilpailuun on ilmoittauduttava uudelleen kohdan 3 mukaisesti. Vastuu peruutetun tai
keskeytetyn osakilpailun uusimisesta on kilpailupäälliköllä / järjestävällä seuralla.
6. Osakilpailun tulokset julkaistaan kilpailusivuilla, mielellään jo samana iltana tai viimeistään
seuraavana päivänä kello 19:00 mennessä. Kilpailusivuilla on nähtävissä myös päivitetty
tilanne kilpailusarjan kokonaistilanteesta.
7. Kilpailusarjassa käytetään purjehduksen kilpailusääntöjen liitteen A4.1 mukaista
sijalukupistejärjestelmää. Jokaisen veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista osakilpailuista
saamien pisteiden summa. Jos on purjehdittu vähintään 6 osakilpailua, vähennetään huonoin
tulos pois. Pienin yhteispistemäärä voittaa. Vene, joka ei osallistu osakilpailuun, jonka
purjehdus hylätään tai joka luopuu kilpailusta, saa sen sijan pisteet, joka on yhtä kuin
osakilpailusarjaan ilmoittautuneiden lukumäärä yhdellä lisättynä. Poikkeuksena kuitenkin
tilanne, jolloin osakilpailuun sisältyy kaksi purjehdusta. Tällöin hylätyn tai luopuneen veneen
koko osakilpailun tulos määräytyy kummankin samaan osakilpailuun sisältyvän purjehduksen
yhteispistemäärän perusteella. Kun kahden tai useamman veneen kokonaispistemäärä on
sama, ratkaistaan tasatulos eniten osakilpailuissa ensimmäisiä sijoja saaneen veneen hyväksi.
Jos veneillä on yhtä monta ensimmäistä sijaa, ratkaisee toisten jne. sijojen lukumäärä niissä
osakilpailuissa, joista kokonaispisteet lasketaan. Mikäli veneiden välillä on edelleen tasatulos,

ratkaisee viimeisen osakilpailun tulos. Samaa periaatetta noudatetaan laskettaessa yhden
yksittäisen osakilpailun tulosta, kun siihen sisältyy kaksi purjehdusta. Yhteispisteet lasketaan
venekohtaisesti huomioimatta miehistövaihdoksia.
8. Kilpailumaksut laskutetaan kauden päätteeksi osakilpailuihin osallistuneilta veneiltä. Jokainen
järjestävä seura lähettää kilpailijoille laskun tai sähköpostitse laskelman kilpailumaksujen
suuruudesta sekä pankkitilinumeron maksun suorittamiseksi.
9. LYSköliveneet jaetaan kahteen luokkaan (..1.07 ja 1.08..) ja LYSurheiluveneet erotetaan
omaksi ryhmäkseen. Köliveneiden jako tehdään vain, jos kumpaankin köliveneluokkaan on
osallistunut vähintään viisi venettä. Jos LYSurheiluveneitä on osallistunut kilpailusarjaan alle
viisi kappaletta, ryhmä yhdistetään LYSköliveneisiin. Kokonaispisteitä laskettaessa veneet
luokitellaan siihen sarjaan, johon ne LYSlukunsa mukaan perusvarusteisena kuuluvat. Mikäli
vene haluaa kilpailla jossakin osapurjehduksessa poikkeavasti varustettuna, kilpailuun tulee
ilmoittautua vähintään 96 tuntia ennen ko. kilpailun ensimmäistä lähtöä.
10. Järjestävä seura jakaa palkinnot voittajille järjestämistään osakilpailuista seuraavissa
kolmessa luokassa: H, Hai ja LYS köliveneet. Kiertopalkinto jaetaan kokonaiskilpailun
voittajalle seuraavissa luokissa: H, LYSköliveneet (..1.07) ja LYSköliveneet (1.08..). Hai
luokan kiertopalkinnot ovat suljetut ja ne jaetaan seurojen (N ja TaPS) parhaiten sijoittuneille
veneille.
11. Kokonaiskilpailun sijoituspalkinnot jakaa kukin seura omille veneilleen koko kilpailusarjassa
kuhunkin luokkaan osallistuneiden veneiden lukumäärän mukaisesti. LYSköliveneluokissa
kokonaiskilpailun sijoituspalkinnot jaetaan kummallekin luokalle erikseen.

