
 

Optimistijolla SM 2021 

Järjestäjät:  Åländska Segelsällskapet (ÅSS) ja Mariehamns Seglarförening (MSF) 

Paikka: ÅSS Marina, Länsisatama Maarianhaminassa 

Aika: 13–15.8.2021  

 

KILPAILUKUTSU 

Merkintä [HVR] kilpailukutsun säännössä tarkoittaa, että rangaistus kyseisen säännön rikkomisesta 

saattaa olla hylkäämistä lievempi, mikäli protestilautakunta niin päättää. 

1. SÄÄNNÖT 

1.1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä 2021-2024 (PKS) määriteltyjä 

sääntöjä 

1.2. SPL:n SM sääntö vuodelle 2019 on voimassa lisättynä Optimistijollaliiton liitteellä päiväys 

20.3.2019 (Tämän kutsun liitteenä) 

1.3. Optimistijollaluokan luokkasäännöt ovat voimassa [HVR] 

1.4. Kilpailusääntöjä muutetaan seuraavasti: 

1.4.1. Lisätään PKS sääntöön 61.1(a): Veneen on heti maaliin tultuaan ilmoitettava 

kilpailulautakunnalle aikeestaan protestoida ja protestin kohteet. 

1.4.2. PKS Liite P on voimassa seuraavilla muutoksilla: 

P2.1 Ensimmäinen rangaistus 

Kun venettä rangaistaan ensimmäisen kerran säännön P1 nojalla, rangaistus on 

säännön 44.2 mukaisen kahden käännöksen rangaistus. Ellei se ota tätä rangaistusta, 

sen purjehdus hylätään ilman tutkintaa.  

P2.2 Toinen ja myöhemmät rangaistukset 

Kun venettä rangaistaan toisen tai useamman kerran kilpailun aikana, rangaistus on 

luopua kilpailusta viipymättä. Ellei se ota tätä rangaistusta, sen purjehdus hylätään 

ilman tutkintaa eikä sen pistemäärää saa jättää pois (DNE). 

P2.3 ei ole voimassa 

1.4.3. Liite T on voimassa 

1.4.4. PKS 40.1 on voimassa. [DP] 

1.4.5. Purjehdusohjeet voivat muuttaa muitakin kilpailusääntöjä. 

1.5. Sääntö G3 on voimassa kilpailulautakunnan erikseen myöntämällä luvalla. 

1.6. Kielten ristiriitatapauksessa ruotsinkielinen teksti on ratkaiseva. 

 

2. MAINONTA 

Veneiltä edellytetään järjestäjien toimittamien mainosten kiinnittämistä. [HVR] 

 

 

 

 



3. KILPAILUKELPOISUUS 

3.1. Kilpailu on avoin kaikille optimisti luokan veneille. Kaikkien kilpailijoiden tulee olla 

syntyneitä vuonna 2006 tai myöhemmin 

3.2. Kilpailijoiden tulee olla kansallisen optimistijollaliittonsa tai vastaavan järjestön jäseniä 

3.3. Ranking-pisteet lasketaan Suomen Optimistijollaliiton jäsenille. Jäsenyys on pyydettäessä 

todistettava ilmoittautuessa esittämällä jäsenmaksukuitti. 

3.4. SM tulokset lasketaan vain Suomen Optimistijollaliiton jäsenille ja mitalit ja kiertopalkinnot 

jaetaan näillä perusteilla 

 

4. ILMOITTAUTUMINEN 

4.1. Kelpoisuusehdot täyttävät veneet ilmoittautuvat kilpailun manage2sail.com sivulla. 

4.2. Ilmoittautuessa veneen tulee valita osallistuvansa jompaankumpaan seuraavista 

kilpailuista: 

• SM 

• Kadetti (Nuoremmille purjehtijoille järjestetään kadettikilpailu Suomen 

Optimistijollaliiton suositusten mukaan). 

4.3. Ilmoittautuminen ja maksu on suoritettava viimeistään 9.8.2021. 

4.4. Vene katsotaan ilmoittautuneeksi, kun ilmoittautumismaksu on maksettu. 

 

5. MAKSU 

• Optimisti SM 100 euroa 

• Optimisti Kadetti 60 euroa 

 

6. SAAPUMISREKISTERÖINTI [HVR] 

6.1. Saapumisrekisteröinti tapahtuu ÅSS Race Office:issä. Rekisteröinnissä on näytettävä: 

• Varusteiden rekisteröintilomake allekirjoitettuna (ei koske kadetti purjehtijoita) 

• Mittakirja (ei koske kadetti purjehtijoita) 

• Vakuutuskirja 

• Purje joka käytetään kilpailussa sekä kukojalan etäisyys puomista (≤100 mm) 

 

7. AIKATAULU 

7.1. SM kilpailu:  

To 12.8.2021 Saapumisrekisteröinti klo. 11-20 

Pe 13.8.2021 Kipparikokous klo. 9.00, ensimmäinen varoitusviesti klo. 11.55  

La 14.8.2021  Ensimmäinen varoitusviesti klo. 10.55  

Su 15.8.2021 Ensimmäinen varoitusviesti klo. 10.55 

Kolmesta neljään purjehdusta päivässä. Varoitusviestiä ei anneta sunnuntaina klo 15.55 

jälkeen, ellei se seuraa yleistä takaisinkutsua tai lykkäystä, joka on annettu purjehdukseen, 

jonka ensimmäinen varoitusviesti on annettu ennen 15.55. 

7.2. Kadetti kilpailu:  

To 12.8.2021 Saapumisrekisteröinti klo. 11-20 

Pe 13.8.2021 Saapumisrekisteröinti klo. 17-20 

La 14.8.2021 Kipparikokous klo. 9.00, ensimmäinen varoitusviesti klo. 10.25  

Su 15.8.2021 Ensimmäinen varoitusviesti klo. 10.25  

Kolmesta neljään purjehdusta päivässä. Kilpailutauko noin klo. 13.30-14.45 laivaliikenteen 

takia Länsisatamassa. 

 

8. TARKASTUSMITTAUKSET JA VARUSTETARKASTUKSET [HVR] 

Veneet ja varusteet voidaan koska tahansa kilpailun kuluessa tarkastaa pistokokeella vesillä tai 

maissa. 



9. PISTELASKU 

9.1. SM kilpailuissa purjehditaan enintään 9 purjehdusta. 4 purjehdusta tulee suorittaa, jotta 

SM kilpailu on pätevä. Kun alle 5 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on 

sen kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa. Kun 5 tai yli purjehdusta on 

suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehduksista saama pistemäärien 

summa, josta jätetään huonoin pois.  

9.2. Kadettikilpailuissa purjehditaan enintään 6 purjehdusta. Kun alle 5 purjehdusta on 

suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehduksista saamien 

pistemäärien summa. Kun 5 tai yli purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä 

on sen kaikista purjehduksista saama pistemäärien summa, josta jätetään huonoin pois. 

 

10. PURJEHDUSOHJEET 

10.1. Purjehdusohjeet ovat saatavilla kilpailun manage2sail.com sivulla 1.8.2021 lähtien. 

10.2. Kipparikokous pidetään ÅSS Marinan lähettyvillä, paikka tiedotetaan 

saapumisrekisteröinnissä. 

 

11. KILPAILUPAIKKA 

11.1. Kilpailusatama on ÅSS Marina, Maarianhaminan länsisatamassa.  

11.2. SM kilpailu purjehditaan Lagneskärsfjärdenillä ja Kadetti kilpailu Länsisatamassa. 

11.3. Satama-alue ja kilpailualueet löytyvät kilpailun manage2sail.com sivulla. 

 

12. HUOLTOVENEET [HVR]  

12.1. Jokaisen huoltoveneen tulee ilmoittautua ja antaa puhelinnumeronsa kilpailun 

manage2sail.com sivulla. 

12.2. Huoltoveneet velvoitetaan toimimaan turvaveneenä kilpailupäällikön ohjeiden mukaisesti. 

12.3. Huomioikaa nopeusrajoitus länisatamassa, liite ”Speed Limit”. 

12.4. Huoltoveneiden vesillelasku sekä nosto tapahtuu Korrvikin kalasatamassa. 

12.5. Trailerit viedään Ålands Sjösäkerhetscentrumin parkkipaikoille, liite ”Trailer”. 

 

13. VENEIDEN SÄILYTYS [HVR]  

Optimistijollat ja huoltoveneet säilytetään ÅSS Marinassa kilpailujen varatulle alueelle. 

 

14. PALKINNOT 

SM kilpailujen kiertopalkinnot jaetaan Suomen Optimistijollaliiton SM-sääntöjen mukaisesti. SM 

mitalit jaetaan ikäluokille Vanhemmat (syntymävuosi 2006-2008) ja Nuoremmat (syntymävuosi 

2009 ja myöhemmin). Muut palkinnot jaetaan ikäluokkien kuudelle ensimmäiselle. 

Kadetti kilpailussa jaetaan yhteistulosten kuudelle ensimmäiselle, sekä kolmelle ensimmäiselle 

joka ikäluokassa. Kadetti jaetaan ikäluokkiin Mini (syntymävuosi 2011 ja myöhemmin), Midi 

(syntymävuosi 2009-2010) ja Maxi (syntymävuosi 2006-2008). 

 

15. VASTUUVAPAUS  

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso PKS sääntöä 3, Päätös kilpailla. 

Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai 

henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, 

sen aikana tai sen jälkeen. 

 

16. VAKUUTUS 

Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva kolmatta osapuolta koskeva 

vastuuvakuutus, jonka summa on vähintään 100 000 euroa. Tästä tulee antaa vakuutus 

rekisteröinnin yhteydessä. 



17. LISÄTIETOJA 

Lisätietoja sähköpostin kautta optimistfm2021@gmail.com. Yhteyshenkilö Johan Sundblom puh. 

0400 107 900. 


