WILMANRANNAN VALSSIN KISAILUOHJEET 19.9.2020

1. SÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan ISAF:in kansainvälisiä kilpailuohjeita, 600 asteen käännösrangaistusta ja
Murphyn lakia.
Mikäli edellä mainituissa säännöissä on ristikkäisyyksiä jyrää niiden yli jätesäkkijyryn omat
sovellutukset. Jyryn päätökset eivät muodosta ennakkotapauksia, vaan aikaisempi päätös
samantapaisesta tilanteesta voi myöhemmässä samantapaisessa tilanteessa olla toisenlainen. Jyryn
päätöksistä ei voi valittaa, mutta jyryä saa vapaasti yrittää lahjoa parhaaksi katsomillanne
lahjuksilla.
ISAF:in purjehdusohjeiden D-liite ei ole voimassa, mikäli sellainen vielä on olemassa.
2. TASOITUSKERTOIMET
Jätesäkkijyry antaa jokaiselle veneelle oman LrPS:n FinRating kertoimen. Tätä varten jyry on
laskenut kolmen viime vuoden Valssista tasoituskertoimet. Ideana on ollut, että annetaan
venekunnille sellainen kerroin, millä olisi kolmen viime vuoden aikana sijoittunut kolmen
joukkoon.
Mikäli venekunta ei ole tyytyväinen kertoimeensa voi se vapaasti ostaa haluamansa kertoimen
hintaan 10 €/sadasosa. Myös pahimmille kilpakumppaneille voitte uskotella ostavanne
lisäsadasosia. Kertoimien ostosta kertyvät tulot käytetään juniorijaoston toiminnan tukemiseen.
3. LÄHTÖ
Lähtö tapahtuu takaa-ajo Le Mans lähdöllä. Lähtölinjana on Wilmanrannan terassi, josta kilpailijat
joko kävelevät, juoksevat tai valssaavat alukselleen, joka sijaitsee T-laiturin pohjoispäässä nokka
pohjoiseen (tai muuhun suuntaan) päin. Purjeet saa olla paikoillaan, mutta ei ylhäällä.
Jyry varoittaa laiturin mahdollisesta liukkaudesta. Tämän vuoksi lasit kädessä käveleminen,
juokseminen tai valssaaminen on ehdottomasti kielletty. Mikäli laseissa on lähtöhetkellä juomaa,
ovat ne sen jälkeen jyryn omaisuutta ja vapaasti juotavissa. Lähtöhetkellä lasiin sylkeminen on
kuitenkin diskvalifioinnin uhalla ehdottomasti kielletty. Muistakaa, että purjehdus on herrasmieslaji.

4. LÄHTÖAIKA JA ARVIOITU MAALIINTULOAIKA
Lähtöaikanne on _________________________
Arvioitu maalintuloaika on ____________________

Kilpailuaika päättyy kello 17:00

5. MAALI
Maalilinja on Wilmanrannan lipputangon ja sen pohjoispuolella olevan eteläviitan (lähin) ja
terassilla istuvan jyryn välinen linja. Linja ylitetään idästä länteen.
6. RATA
Tavoitteena on liitteen mukainen rata. Tuuliolosuhteet voivat vaikuttaa radan pituuteen ja muotoon.
Lopullinen reitti julkaistaan kilpailupäivän aamuna ennen ensimmäisen veneen lähtöä.
7. RADAN LYHENTÄMINEN
Rata voidaan lyhentää millä pisteellä tahansa. Tästä on merkkinä, että tuomarialus (seuran
kumivene tai Buster) on pysäköity merkin viereen. Tällöin maalin muodostaa merkin ja veneen
välinen linja.
8. TULOSTEN LASKEMINEN
Mikäli arvioitu maalintuloaika pitää kutinsa +/- 10 % tarkkuudella, on ensimmäinen maaliin tullut
voittaja. Mikäli aika-arvio pettää enemmän kuin tuo edellä mainittu toleranssi, lasketaan tulokset
purjehditun ajan perusteella.
9. MANÖÖVERIT WILMANRANNASSA
Kilpailukanslia on auki lauantaina 19.9. klo 8:30-10. Osallistumismaksu on 20 €.
Kisan jälkeen on mahdollisuus saunoa ja ruokailla Wilmanrannassa. Ruokailu tapahtuu 15-19
välisenä aikana, ruuan hinta 10€. Miesten sauna on Wilmanrannassa 14 – 22, naisten sauna on
Armadalla kello 15-17. Saunan ja ruokailun jälkeen alkaa itse Mastonkaatajaistapahtuma noin klo
18.00 Wilmanrannassa. Muistakaa ettei Wilmanrannassa ole valmista tarjoilua juomien
suhteen, joten tältä osin kaikkien pitää olla illan aikana omavaraisia.
Virallinen ohjelma alkaa noin 18.00, jolloin pidetään 30 sekunnin virallinen puhe ja palkitaan
vuoden mittaan ansioituneita seuralaisia. Lisäksi järjestetään arpajaiset.
Kun illanvietto alkaa mahdollisesti paikalla olevilla junioreilla tulee olla henkilökohtainen huoltaja
mikäli jäävät myöhemmäksi.
10. VASTUU
Kaikki kilpailijat purjehtivat ja viettävät iltaa omalla vastuullaan.
11. RACEQS SEURANTA
https://raceqs.com/regattas/77814 , ohjeet liitteessä.

