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PURJEHDUSOHJEET

Kilpailukutsussa mainitut säännöt pätevät, ohessa rataselosteet. 

LEGI 1

Lähtö HSK:n sataman edustalla, lähtölinjan toinen pää on kumiveneessä oleva oranssi(hko) lippu ja 
toinen pää on keltainen poiju. Lähtösuunta etelään.

Pihlajasaari kierretään siten, että Pihlajasaari jää oikealle. Pihlajasaaren pohjoispuolella olevat kaksi
pohjoismerkkiä sekä Pihlajasaaren eteläpuolella olevat kaksi etelämerkkiä ajetaan oikein. Tiirakari 
ja Koirakari jäävät vasemmalle ja Melkki oikealle. Rysäkiven pohjoispuolella oleva etelämerkki 
ajetaan oikein, Rysäkivi jää vasemmalle puolelle. 

Maali sijaitsee Rysäkarin eteläpuolella sijaitsevan etelämerkin ja kumiveneessä sijaitsevan 
oranssi(hko)n lipun välissä. Maaliintulosuunta länteen.



LEGI 2

Legin 2 varoitusviesti annetaan aikaisintaan viimeisen veneen saavuttua maaliin.

Lähtö Rysäkarin eteläpuolella, lähtölinjan toinen pää Rysäkarin eteläpuolella sijaitsevan 
etelämerkin ja kumiveneessä sijaitsevan oranssi(hko)n lipun välissä. Lähtösuunta länteen.

Rysäkari jää oikealle. Rönnkobben, Haraholmen, Stora Ådholmen jää oikealle ja Miessaari 
vasemmalle. Miessaaren ja Stora Ådholmenin välissä oleva punainen merimerkki ajetaan oikein 
(jää vasemmalle). Vihreä merimerkki Varsasaaren eteläpuolella jää oikealle. Käärmesaaren 
eteläpuolella olevat punainen ja vihreä merimerkki ajetaan oikein (punainen jää vasemmalle ja 
vihreä oikealle). Pihlajisto ja Pitkäkari jäävät oikealle ja Melkki vasemmalle. 

Maali sijaitsee Melkin eteläpuolella sijaitsevan etelämerkin ja kumiveneessä sijaitsevan 
oranssi(hko)n lipun välissä. Maaliintulosuunta itään.



LEGI 3

Legin 3 varoitusviesti annetaan aikaisintaan 15 minuuttia viimeisen veneen saavuttua maaliin.

Lähtö Melkin eteläpuolella, lähtölinjan toinen pää Melkin eteläpuolella sijaitsevan etelämerkin ja 
kumiveneessä sijaitsevan oranssi(hko)n lipun välissä. Lähtösuunta itään.

Pihlajasaaren eteläpuolella olevat kaksi etelämerkkiä ajetaan oikein. Tiirakari ja Koirakari jäävät 
oikealle. Lokkiluoto ja Husunkivi jäävät oikealle, Tiirakarin ja Husunkiven välillä olevat 
pohjoismerkit ja pohjoisjääpoiju ajetaan oikein. Suomenlinnan saaret jäävät vasemmalle. 
Östergrundelin tienoilla olevat merimerkit ajetaan oikein, eli Östergrundelin voi kiertää joko 
vasemmalta tai oikealta. 

Maali sijaitsee Kuggenstenin eteläpuolella olevan etelämerkin ja kumiveneessä sijaitsevan 
oranssi(hko)n lipun välissä. Maaliintulosuunta itään.



LEGI 4.1

Legin 4 varoitusviesti annetaan aikaisintaan viimeisen veneen saavuttua maaliin.

Jos ennen legin neljä lähtöä näytetään numerolappu, jossa lukee numero “4.1” legi 4.1 ajetaan.

Lähtö Kuggenstenin eteläpuolella, lähtölinjan toinen pää Kuggenstenin eteläpuolella sijaitsevan 
etelämerkin ja kumiveneessä sijaitsevan oranssi(hko)n lipun välissä. Lähtösuunta itään.
 
Isosaaren ja Santahaminan välissä oleva pohjoisjääpoiju kierretään siten, että se jää oikealle. 
Kuggensten jää oikealle. Östergrundelin tienoilla olevat merimerkit ajetaan oikein, eli 
Östergrundelin voi kiertää joko vasemmalta tai oikealta. Husunkivi ja Pihlajasaari jäävät 
vasemmalle. Tiirakarin ja Husunkiven välillä olevat pohjoismerkit ja pohjoisjääpoiju, sekä 
Pihlajasaaren pohjoispuolella olevat kaksi pohjoismerkkiä ajetaan oikein.

Maali HSK:n sataman edustalla, maalin toinen pää on kumiveneessä oleva oranssi(hko) lippu ja 
toinen pää on keltainen poiju. Maaliintulosuunta pohjoiseen.



LEGI 4.2

Legin 4 varoitusviesti annetaan aikaisintaan viimeisen veneen saavuttua maaliin.

Jos ennen legin neljä lähtöä näytetään numerolappu, jossa lukee numero “4.2” legi 4.2 ajetaan.

Lähtö Kuggenstenin eteläpuolella, lähtölinjan toinen pää Kuggenstenin eteläpuolella sijaitsevan 
etelämerkin ja kumiveneessä sijaitsevan oranssi(hko)n lipun välissä. Lähtösuunta itään.
 
Isosaaren ja Santahaminan välissä oleva pohjoisjääpoiju kierretään siten, että se jää oikealle. 
Kuggensten jää oikealle. Matalahara ja Harmaja jäävät vasemmalle.

Maali Laakapassin pohjoispuollella, maalin toinen pää on  kumiveneessä oleva oranssi(hko) lippu ja
toinen pää Laakapassin pohjoispuolella oleva pohjoisjääpoiju. Maaliintulosuunta länteen.



LEGI 5

Legin 5 varoitusviesti annetaan aikaisintaan viimeisen veneen saavuttua maaliin. Lähtö Laakapassin
pohjoispuollella, lähtölinjan toinen pää on  kumiveneessä oleva oranssi(hko) lippu ja toinen pää 
Laakapassin pohjoispuolella oleva pohjoisjääpoiju. Lähtösuunta länteen.

Katajaluodon ja Laakapassin välissä oleva pohjoismerimerkki ajetaan oikein. Katajaluoto kierretään
siten, että se jää oikealle, Katajaluodon eteläpuolella oleva eteläjääpoiju ajetaan oikein. Melkki jää 
vasemmalle ja Pihlajasaari oikealle. 

Maali HSK:n sataman edustalla, maalin toinen pää on kumiveneessä oleva oranssi(hko) lippu ja 
toinen pää on keltainen poiju. Maaliintulosuunta pohjoiseen.

LEGI 6 (Kuka vika rannassa)

Legin 6 varoitusviesti annetaan kuten korvattavan legin ohjeissa on mainittu. Jos minkä tahansa 
legin aluksi toimitsijaveneestä näytetään numerolappua, jossa on numero “6”, niin legi 6 ajetaan. 

Lähtö edellisen legin maali, lähtösuunta HSK:n sataman suuntaan. Suoriudutaan suorinta tietä 
HSK:lle, merkitsevät merimerkit tulee ottaa oikein, koska veneet ei tykkää, että niitä kivitetään!

Maali HSK:n sataman edustalla, maalin toinen pää on kumiveneessä oleva oranssi(hko) lippu ja 
toinen pää on keltainen poiju. Maaliintulosuunta pohjoiseen.


