
Kopun mestaruus 2021 
 
Purjehdusohje 
 
Kopu järjestää seuran mestaruuskilpailun FinRating-tasoituksin yksirunkoisille köliveneille 
sunnuntaina 26.9.2021 Roslagenin syysretken paluumatkalla Roslagenista Lauttasaareen.  
 
Kilpailu järjestetään itsepalveluperiaatteella kilpailijoiden tuella. 
 
1. Säännöt 
Kilpailussa noudatetaan ISAF:n Purjehduksen kilpailusääntöjä 2021-2024, FinRating-sääntöä sekä 
näitä purjehdusohjeita. Veneiden tulee olla vakuutettuja sekä omia että muille aiheutettuja 
vahinkoja vastaan. 
 
2. Katsastusvaatimukset 
Veneen tulee olla katsastettu SPV:n vaatimusten mukaisesti vähintään katsastusluokkaan 3. 
 
3. Purjehdusohjeiden muutokset 
Muutokset purjehdusohjeisiin ilmoitetaan Kopun nettisivuilla. 
 
4. Lähtö ja ajanotto 
Lähtö tapahtuu kilpailijan valitsemana aikana klo 11.00-11.15 välillä. Lähtöalusta ei ole eikä 
lähtöviestejä anneta. Vene kilpailee, kun se lähestyy lähtöaluetta tai 5 minuuttia ennen 
lähtöään. Kilpailijat kirjaavat oman lähtöaikansa ja sijaintinsa suhteessa muihin havaittuihin 
lähteviin veneisiin. Veneen tulee olla havaittu lähtöalueella klo 11.15 mennessä. Lähtöajan lisäksi 
kilpailijat kirjaavat oman aikansa ratamerkin 14 kohdalla mahdollista radan lyhentämistä varten. 
 
5. Lähtölinja 
Lähtölinjan muodostavat Norra Sådön koillispuolella (P60 0,78 I24 9,04) sijaitseva punainen viitta 
ja siitä suoraan etelään (°180) vedetty kuvitteellinen linja. Lähtölinja pituus on 50 m. Linjaa tai sen 
oikeaa rajaa ei ole merkitty. 
 
6. Rata 
Radalla on kolme vaihtoehtoista reittiä, joista kilpailija voi valita käyttämänsä reitin. 
 
Reitti 1 (27,3 mpk) 
 
Lähtölinja 
(1)  Kråkörenin koillispuolella oleva vihreä viitta oikealle (P60 01,1´ I24 12,6´) 
(2)  Stickellandet oikealle (P60 01,1´ I24 14,22´) 
(3)  Ytrre Ådgrundet oikealle (P60 004 I24 16,4) 
(6)  Kallensaaren länsipuolella oleva vihreä poiju oikealle (P59 59,4 I24 20,3) 
(7)  Strekanin eteläpuolella oleva vihreä viitta oikealle (P59 57,9 I24 23,1) 
(11)  Kyrkogårdsön vasemmalle 
(12)  Stora ja Lilla Svartö oikealle 
(13)  Låga Räfsön pohjoispuolella sijaitseva vihreä viitta oikealle (P59 58,94 I24 29,62) 
(14)  Små Mickelskärin pohjoispuolella oleva vihreä poiju oikealle (P59 59,4 I24 32,5) 
(15)  Ison Lehtisaaren luotesipuolella oleva länsiviitta oikealle 
(16)  Stora Ådholmenin lounaispuolella oleva punainen viitta vasemmalle 
(17)  Käärmesaari oikealle 
(18)  Mäntysaari vasemmalle 
Maali 



 
Reitti 2 (28,5 mpk) 
 
Lähtölinja 
(1)  Kråkörenin koillispuolella oleva vihreä viitta oikealle (P60 01,1´ I24 12,6´) 
(2)  Stickellandet oikealle (P60 01,1´ I24 14,22´) 
(3)  Ytrre Ådgrundet oikealle (P60 004 I24 16,4) 
(6)  Kallensaaren länsipuolella oleva vihreä poiju oikealle (P59 59,4 I24 20,3) 
(7)  Strekanin eteläpuolella oleva vihreä viitta oikealle (P59 57,9 I24 23,1) 
(8.1) Hermanskärin pohjoispuolella oleva punainen reunamerkki vasemmalle (P59 56,9 I24 24,7) 
(8.2)  Hermanskärin pohjoispuolella oleva punainen poiju vasemmalle (P59 56,89 I24 25,17) 
(9)  Styrskärit (3 kpl) oikealle 
(10)  Grimsholmenin eteläpuolella oleva punainen viitta vasemmalle (P59 58,5 I24 30,6) 
(14)  Små Mickelskärin pohjoispuolella oleva vihreä poiju oikealle (P59 59,4 I24 32,5) 
(15)  Ison Lehtisaaren luotesipuolella oleva länsiviitta oikealle 
(16)  Stora Ådholmenin lounaispuolella oleva punainen viitta vasemmalle 
(17)  Käärmesaari oikealle 
(18)  Mäntysaari vasemmalle 
Maali 
 
Reitti 3 (29,1 mpk) 
 
Lähtölinja 
(1)  Kråkörenin koillispuolella oleva vihreä viitta oikealle (P60 01,1 I24 12,6) 
(2)  Stickellandet oikealle (P60 01,1 I24 14,22) 
(3)  Ytrre Ådgrundet oikealle (P60 004 I24 16,4) 
(4)  Harunan länsiviitta vasemmalle (P59 58,1 I24 18,6) 
(5)  Muntersgrundin punainen reunamerkki (P59 56,5 I24 22) 
(8.1)  Hermanskärin pohjoispuolella oleva punainen reunamerkki vasemmalle (P59 56,9 I24 24,7) 
(8.2)  Hermanskärin pohjoispuolella oleva punainen poiju vasemmalle (P59 56,89 I24 25,17) 
(9)  Styrskärit (3 kpl) oikealle 
(10)  Grimsholmenin eteläpuolella oleva punainen viitta vasemmalle (P59 58,5 I24 30,6) 
(14)  Små Mickelskärin pohjoispuolella oleva vihreä poiju oikealle (P59 59,4 I24 32,5) 
(15)  Ison Lehtisaaren luotesipuolella oleva länsiviitta oikealle 
(16)  Stora Ådholmenin lounaispuolella oleva punainen viitta vasemmalle 
(17)  Käärmesaari oikealle 
(18)  Mäntysaari vasemmalle 
Maali 
 
7. Maalilinja ja ajanotto 
Maalilinja sijaitsee Lauttasaaren länsipuolella. Maalilinjan määrittävät Mäntysaaren Itäviitta  
(P60 9,17 I24 50,90) siitä itäkaakkoon (110°) vedetty kuvitteellinen linja. Maalilinjan pituus on  
50 metriä. Linjaa tai sen oikeaa rajaa ei ole merkitty. 
 
Kukin kilpailija kirjaa maaliajan omalle ja seuraavalle maaliin tulevalle veneelle, jos 
jälkimmäinen on näkyvissä enintään 20 minuuttia oman maaliintulon jälkeen. 
Kilpailijat raportoivat kilpailupäällikölle tekstiviestillä (050 351 2815) 
• lähtöajan (kellonaika) ja lähtösijainti muihin veneisiin nähden 
• oman veneen ja mahdollisen seuraavan veneen maaliajat (kellonaika) 
• mahdolliset loppumatkan ohitustilanteet 
 
8. Keskeyttäminen, radan lyhentäminen ja aikarajoitus 
Jos yksikään vene ei ole tullut maaliin tai väliaikamerkille lähtöpäivänä klo 20 mennessä, 
niin kaikki lähteneet veneet katsotaan keskeyttäneeksi. Vene, joka ei ole tullut maaliin 
kolmen tunnin kuluttua ensimmäisen veneen maaliintulosta, katsotaan keskeyttäneeksi. 



Jos yksikään vene ei ole tullut maaliin aikarajaan mennessä, tulokset lasketaan 
väliaikamerkiltä, jos yksikin vene on saavuttanut sen aikarajaan mennessä. 
Tällöin vene, jonka väliaika ensimmäisen veneen väliajasta jää yli kome tuntia, katsotaan 
keskeyttäneeksi. Keskeyttämiset pyydetään ilmoittamaan tekstiviestillä kilpailupäällikölle 
numeroon 050 351 2815. 
 
9. Protestit 
Aikeesta protestoida tulee ilmoittaa välittömästi maaliin saavuttuaan kilpailupäällikölle 
tekstiviestillä. Protestin jättöaika päättyy kilpailua seuraavana päivänä klo 12. Protesti tulee 
toimittaa aikarajaan mennessä osoitteeseen kilpailu@kopu.fi. Jätetystä protestista ilmoitetaan 
asianosaisille veneille sähköpostitse tai puhelimella. Protestien käsittely tapahtuu erikseen 
sovittavana ajankohtana google meets -palvelun avulla.  
 
10. Tulokset 
Kilpailun tulokset julkistetaan mahdollisimman pian kilpailun päättymisen ja mahdollisen 
protestikäsittelyn jälkeen KoPun nettisivuilla. 
 
11. Palkinnot ja palkintojen jako 
Palkinnot jaetaan SPV:n säännön mukaisesti. Palkintojen jako tapahtuu 2.10.2020 
Ravintola Blue Peterissä. 
 
12. Muuta 
Kilpailun virallinen ilmoitustaulu sijaitsee KoPun nettisivuilla osoitteessa www.kopu.fi 


