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VENEIDEN TALVISÄILYTYS LÄMPIMÄSSÄ HALLISSA
Tarjoamme veneiden talvisäilytyspalvelua vartioidulla 
ja aidatulla alueella, turvallisesti joko lämpimässä 
hallissa tai ulkona.

MONIPUOLISET HUOLTO- JA KORJAUSPALVELUT
Korkeatasoisen huoltopalvelun takaa Sailinvestin 
telakan koulutettu henkilökunta. Palvelumme kattavat  
kaikki työt alkaen kausihuolloista aina vaativampiin 
korjaustöihin. Erikoisuutenamme on huipputason 
kilpaveneiden huolto ja säilytys, esim IMOCA60, 
MiniTransat ja Class40 raaserit sekä Swan 60 
kilpaveneet.

PUUTYÖT
Puuseppämme tekevät  ammattitaidolla kaikki veneen 
puutyöt, alkaen pienistä korjauksista aina vaativiin 
restaurointiprojekteihin ja teak-kansiin. 

MOOTTORI-, VETOLAITE- JA ELEKTRONIIKKATYÖT
Mekaanikkomme tarjoavat korkeatasoisen huolto- ja 
korjauspalvelun kaikille moottorimerkeille.  Olemme 
valtuutettu Volvo Penta huoltokeskus.

PORT NOBLESSNER
Noblessnerin vierasvenesataman kausi alkaa kesäkuun 
alussa.

SATAMARAVINTOLA CAFE NOBLE
Tallinnan suosituin terassiravintola Cafe Noble toimii 
myös Noblessnerin vierasvenesataman satama-
konttorina.

YHTEYSTIEDOT:
Satamapäällikkö Sailinvest & Port Noblessner
Silver Nahkur
Puhelin: +372 51 36726,
Sähköposti: silver@sailinvest.com
Sailinvest Oü, Regati pst. 1, 11911 Tallinna, Viro
www.sailinvest.com

TÄYDEN PALVELUN TALVISÄILYTYS- JA
HUOLTOKESKUS PIRITALLA

HYVIÄ ASIAKKAITAMME:
Ari Huusela Ocean Racing / Ariel
OceanRace 60 / Tokio II VO60 

Nord Stream Race / Swan 60 laivue
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HELSINKI–TALLINNA RACEN VENEET  
LIVE-SEURANTAAN!

Suomen suurimpaan avomeripurjehduskilpailuun odotetaan lähes 200 venettä ja 1000 
miehistön jäsentä purjehtimaan elokuun yössä Suomenlahden yli.

Keskeinen ja ainutlaatuinen osa kilpailua on miehistöjen, kilpakumppaneiden, perheiden ja 
ystävien yhteinen aika Helsingissä ja Tallinnan Piritassa. Yritysveneille kilpailu tarjoaa upeita 
mahdollisuuksia asiakas- ja henkilökuntatilaisuuksiin. Helsinki–Tallinna Race on paljon 
enemmän kuin vain purjehduskilpailu!

Keskeinen osa kilpailun traditiota on myös kilpailuun osallistuvien lahjoitus Tallinnan 
Lastensairaalalle. Kaikkien osanottajien, ja erityisesti yritysveneiden, panos on tärkeä. 
Helsinki–Tallinna Race on ollut tukemassa Lastensairaalaa vuodesta 1996 eli lähes koko 
kilpailun ajan.

Tänä vuonna suurin uudistus on kaikille veneille tulevat seurantalaitteet, jotka tekevät 
kilpailusta entistä mielenkiintoisemman. Lisäksi yritysveneiden lähtö on siirretty taas aikai-
sempaan ajankohtaan klo 16.00 ja kahta pitkää rataa on hieman lyhennetty. 

Viime vuonna kokeiltu lauantain buffet illallinen sai niin suuren suosion, että se on ansain-
nut paikkansa myös tämän vuoden ohjelmassa. Piritan satamassa on tehty korjauksia ja 
uudistuksia ja lisäksi paikallinen yhteistyökumppanimme vaihtuu. Uskomme että näiden 
muutosten myötä kilpailijoiden viihtyvyys Piritassa paranee entisestään.

Helsinki–Tallinna Race haastaa jälleen kaikki naisistot mukaan kilpailemaan parhaan nai-
siston palkinnosta. Naisten oma pursiseura Naispurjehtijat – Sailing ladies ry on mukana 
Helsinki–Tallinna Race kilpailun järjestämisessä, mistä naisille suuri kiitos!

Helsinki–Tallinna Race haluaa kiittää kilpailun suojelijoita, pormestari Jan Vapaavuorta ja 
kaupunginjohtaja Taavi Aasia sekä Helsingin satamaa, Rakennusvirastoa ja Liikuntavirastoa. 
Helsinki–Tallinna Racen kilpailusataman rakentaminen Eteläsatamaan ei olisi mahdollista 
ilman yhteistyötä, mistä mitä suuri kiitos Helsingin kaupungille.

Tervetuloa mukaan!

Ville Voltti
Kilpailun johtaja 

Helsinki–Tallinna Race 2018
Koivusaaren Pursiseura ry
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HYVÄ PURJEHDUKSEN YSTÄVÄ,

Meri on tärkeä osa meidän helsinkiläisten elämää. Se on olennainen osa Helsingin perus-
luonnetta- ja olemusta. Se on meille monille henkireikä ja arkea kaunistuttava elementti, 
sekä tärkeä vetovoimatekijä koko kaupungille. Tätä on varmasti turha kerrata purjehtijalle. 
Purjehtijoilla on sanonta, että kun astut laivaan, olet jo perillä. Sekin on totta, mutta tällä 
kertaa tavoite on kyllä tähdätä myös Tallinnaan.

Helsingin ja Tallinnan välinen reitti on tärkeä – tästä todisteena on se, että viime vuonna 
välin ylitti 9 miljoonaa ihmistä, tehden Helsingin satamasta Euroopan vilkkaimman ja yhden 
maailman vilkkaimmista matkustajasatamista. Tallinnaa ja Helsinkiä kutsutaankin kaksois-
kaupungeiksi, joiden yhteinen talousalue muodostaa puolentoista miljoonaan asukkaan 
yhteisön, joka kasvaa koko ajan.

Helsingin ja Tallinnan välinen purjehduskilpailu on hieno perinne, joka yhdistää näitä kahta 
merellistä kaupunkia. 

Meri on meille helsinkiläisille niin tärkeä, että kaupunki valmistelee tällä hetkellä merellistä 
strategiaa. Haluamme parantaa virkistysmahdollisuuksia ja matkailupalveluita sekä edistää 
saariston palvelujen kehittämistä ja merellisiä tapahtumia – kuten Helsinki Tallinna Racea. 

Kilpailun suojelijana, minulla on ilo toivottaa kaikki purjehtijat tervetulleeksi Helsinkiin, ja 
toivottaa onnea ja menestystä kaikille purjehdukseen osallistuville.

Jan Vapaavuori
Helsingin pormestari
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HEAD PURJETAJAD JA PURJESPORDI SÕBRAD,
HELSINKI–TALLINN REGATIST OSAVÕTJAD!

Meri on meid – eestlasi ja soomlasi ikka ühendanud, mitte lahutanud. Tallinn ja Helsingi on 
mõlemad merelinnad ja sadamalinnad, mille ajalugu ja tänapäev on tihedalt merega seo-
tud. Meri on meid toitnud, andnud tööd ja leiba. Soome lahe mõlemal kaldal on inimesed 
rajanud eluasemeid, ehitanud sadamaid ja õppinud

valmistama lainetel püsivaid sõidukeid, lihtsatest venedest tänapäevaste luksuslaineriteni. 
Ikka on käidud üksteisel üle mere külas ja jutustatud kodustele meretagusest elust. Meri on 
kujundanud meie rahvaste sisu. Kõik merendusega seotu on osa soomeugrilaste kultuurist 
ja iseolemisest. 

Aerud, purjed, mootorid on lisanud meresõidukitele kiirust ja võimsust. Täna on mereliiklus 
Tallinna ja Helsingi vahel tihedam kui kunagi varem. Purjelaevad meie ühisel merel on täna-
päeva meresõidu romantiline osa. Tuulest pingul purjed kõnelevad inimese õigusest vabalt 
hingata ja võimalusest liikuda sinna, kuhu süda soovib ja hing ihaldab. Inimene on merel 
vaba ja vaba inimene vabal merel on ülima vabaduse sümbol.

Kuigi tänavu juba 26. korda toimuv Helsinki–Tallinn purjeregatt toimub tõsise võistluse-
na, mis paneb meeskondadele suured nõudmised nii navigeerimise kui ka purjetamise 
tehniliste ja taktikaliste oskuste osas, annab see samas tunnistust meie maade ja mõlema 
riigi pealinnade vahelisest sõprusest. Võidupurjetamisel on traditsiooniliselt ka heatege-
vuslik mõõde. Ka sel aastal annetavad osalejad märkimisväärse osa regati tuludest Tallinna 
Lastehaiglale.

Soovin südamest kõigile paatkondadele  
edukat võistlust ja soosivaid tuuli purjedesse!

Taavi Aas
Tallinna linnapea

Helsinki–Tallinn regati patroon
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PURJEHTIMALLA VOIT MYÖS AUTTAA – JATKUVAA 
TUKEA TALLINNAN LASTENSAIRAALALLE! 

Tallinnan Lastensairaalan (Tallinna Lastehaigla) perusteellinen uudistaminen alkoi samaan 
aikaan kuin Helsinki–Tallinna Race 1993. Kilpailu on ollut tukemassa Lastensairaalaa vuo-
desta 1996 eli lähes koko kilpailun ajan. Jälleen tänäkin vuonna – Helsinki–Tallinna Racen 
tärkeä teema on edelleen: Purjehdi auttamaan! Helsinki–Tallinna Race on noussut hopeas-
ponsorien luokkaan. Sairaala kiittää kaikkia purjehtijoita!

Korjattavaa ja uudistettavaa riittää aina sairaalassa, uusinvestoinnit ovat suurelta osin ulko-
puolisten lahjoitusten varassa, sairaalan ylilääkäri Katrin Luts kertoo.

Tallinna Lastehaiglassa on 160 vuodepaikkaa ja se hoitaa vuosittain noin 11 000 pientä 
vuodepotilasta ja n. 3 000 päiväpotilasta. Poliklinikalla saa hoitoa n.  
170 000 lasta vuosittain. Pieniä potilaita hoitaa 125 lääkäriä ja 300 hoitajaa.  
Sairaala on korkeatasoinen ja ainoa lastensairaala Virossa.

Lastensairaalasta voit lukea lisätietoja englannin kielellä tukiyhdistyksen sivuilta: www.
toetusfond.ee

Mikäli haluat tukea omalla tai yrityksesi lisäpanostuksella lastensairaalaa Helsinki–Tallinna 
Racen nimissä, voit ottaa yhteyttä: heltal@koivusaarenpursiseura.fi 
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YOU CAN HELP BY SAILING – CONTINUOUS  
SUPPORT TO TALLINN CHILDREN’S HOSPITAL!

A thorough renovation of Tallinn Children’s Hospital (Tallinna Lastehaigla) began at the 
same time as the Helsinki–Tallinn Race started, in 1993. The race has been supporting the 
hospital since 1996 which is almost during the entire race history. And again this year – an 
important theme of the race still is“Sail for help!” The Helsinkii–Tallinn Race now has Silver 
Sponsor status. The hospital thanks all sailors!

There is always something to fix and renovate in a hospital. Investments in the Children’s 
Hospital rely for a major part on donations, says Katrin Luts, Chairman of the Management 
Board.

Tallinn Children’s Hospital has 160 beds and they treat approx. 11 000 little patients in bed 
care annually and approx. 3 000 day patients. The polyclinic treats approx. 170 000 children 
annually. The small patients are taken care of by 125 doctors and 300 nurses. Tallinn Chil-
dren’s Hospital offers world-class treatment and it is the only children’s hospital in Estonia.

You can find additional infor-
mation on the hospital at the 
Tallinn Children’s Hospital Foun-
dation’s website  
www.toetusfond.ee

Should you want to give 
extra support to the Children’s 
Hospital personally or by your 
company in the name of the 
Helsinki–Tallinn Race, please 
contact heltal@koivusaarenpur-
siseura.fi. 
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YMPÄRISTÖN JA 
KÄYTTÖMUKAVUUDEN VUOKSI

Nyt myös sähköiset vetolaitteet purjeveneisiin.

TORQEEDO.FI

ASENNUSTEN TIEDUSTELUT:
Venetohtori • 044 532 2905 • www.venetohtori.fi

Must Oy • 0400 609 273 • www.mustoy.fi
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KILPAILUN ORGANISAATIO / RACE ORGANIZATION

Kilpailun johtaja     Ville Voltti
Race director 

Helsingin tapahtuma, varajohtaja   Lauri Ilomäki
Helsinki event, Vice director

Turvallisuus    Klaus West
Safety

Hankinnat     Esa Törmä 
Procurements

Piritan tapahtuma     Arja Pesonen
Pirita event

Lähtö     Saila Semeri 
Start

Maali      Sanna Selinheimo
Finish 
 
IT järjestelmät    Henri Ruoho 
IT systems

Protestilautakunnan pj    Sami Sailo (KVP) 
Chairman of protest committee

Naispurjehtijat – Sailing Ladies ry  Anna-Mari Bruns (NaPS)

 

Kilpailun järjestämiseen osallistuu yhteensä noin 50 henkilöä vuosittain.
The crew organizing the race totals about 50 persons each year.

YMPÄRISTÖN JA 
KÄYTTÖMUKAVUUDEN VUOKSI

Nyt myös sähköiset vetolaitteet purjeveneisiin.

TORQEEDO.FI

ASENNUSTEN TIEDUSTELUT:
Venetohtori • 044 532 2905 • www.venetohtori.fi

Must Oy • 0400 609 273 • www.mustoy.fi



www.kapteenska.fi 

 scandinavianoutdoor.fi 

Helsinki Tallinna Race yhteistyössä Helsingissä ja Piritassa 
Saat mukana olevilta Musto jälleenmyyjiltä kohdennettuja  

kisatarjouksia  -  Tule tutustumaan: 
 

www.stormmarin.fi  

Unioninkatu 25 Helsinki        
Itäsatama Hanko                

Vierasvenesatama Nauvo 

www.marinekauppa.com 

Musto suurmyymälä Helsingissä 
Herttoniemenrannassa              
ja kesällä Hangon Itäsatamassa 
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KILPAILUKUTSU

Helsinki–Tallinna Race 2018
16.–19.8.2018
Koivusaaren Pursiseura ry (KoPu)

1 SÄÄNNÖT

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä 2017 – 2020 (PKS) määri-
teltyjä sääntöjä.

1.2 Kansainväliset meriteiden säännöt korvaavat PKS:n osan 2 säännöt 17.8.2018 klo 
21.06 ja 18.8.2018 klo 5.44 välisenä aikana.

1.3 Purjehdusohjeet muuttavat seuraavia PKS sääntöjä: 26, 29.1, 29.2, 44.1, 44.3, 51, 
52, 61.2, 63.1 ja 77.

1.4 FinLYS-säännön kohdan 2.4 a) mukaista vaihtoehtoista LYS-lukua ei voi käyttää. 
Ilmoitus perusvarustuksesta poikkeavan potkurin käytöstä on tehtävä viimeiseen 
ilmoittautumispäivään mennessä.

1.5 Koneen käyttö on sallittu vaaratilanteissa purjehdusohjeen mukaisesti.

1.6 Veneitä voidaan vaatia näyttämään kilpailunjärjestäjän valitsemia ja toimittamia 
mainoksia.

1.7 Kilpailuun osallistuvien veneiden tulee siirtyä paraatina kilpailusatamasta kilpailun 
lähtöalueelle. Veneiden tulee noudattaa kutsujulkaisussa ja kilpailun verkkosivulla 
www.helsinkitallinnarace.fi annettuja paraatia koskevia ohjeita.

2 KILPAILUKELPOISUUS

2.1 Kilpailu on avoin yksirunkoisille köliveneille, jotka ovat FinLYS taulukossa tai joilla on 
FinLYS todistus, ORC Club mittakirja tai IRC mittakirja sekä First 31.7 luokan veneille.
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2.2 Veneellä tulee olla kotimaansa ISAF:n kansallisen jäsenjärjestön rekisteröimä purje-
numero ja sillä tulee olla kansallisuuslippu.

2.3 Veneen tulee joko a) olla katsastettu vähintään SPV:n luokkaan 2 ja täyttää sen vaa-
timukset tai b) täyttää ISAF Offshore Special Regulations Category 3 vaatimukset.

2.4 Veneellä on oltava voimassa oleva vakuutus, joka sisältää vastuuvakuutuksen.

2.5 Veneen päällikön tulee olla SPV:n tai muun ISAF:n kansallisen jäsenjärjestön alaisen 
seuran tai järjestön jäsen.

2.6 Miehistön minimimäärä on kolme henkilöä päällikkö mukaan lukien.

 
3 KILPAILULUOKAT

3.1 Business LYS yhtenä luokkana kahdessa lähtöryhmässä. Tulokset lasketaan aikaa 
matkalle -menetelmällä. Luokka on avoin vain yritysveneille.

3.2 LYS takaa-ajokilpailu neljässä luokassa

LYS 1, LYS luku 1,27–1,49
LYS 2, LYS luku 1,19–1,26
LYS 3, LYS luku 1,14–1,18 
LYS 4, LYS luku <=1,13. 

Kilpailulautakunta voi muuttaa luokkajakoa osanottajamäärien perusteella.

Lähtöajat lasketaan aikaa matkalle -menetelmällä ja pyöristetään lähimpään 30 
sekuntiin. Tulokset määräytyvät maaliintulojärjestyksen mukaan.

3.3 LYS Naisistot. Tulokset lasketaan aikaa matkalle -menetelmällä Business LYS ja LYS 
takaa-ajo luokkien purjehdituista ajoista.

3.4 ORC Club -luokat Avomeripurjehtijat ry:n luokkajaon mukaisesti. Tulokset lasketaan 
aikaa matkalle avomeriradalla -menetelmällä.

3.5 IRC-luokka. Tasoitus lasketaan aikaa matkalle -menetelmällä.

3.6 First 31.7 yksityyppiluokka.

3.7 Kaikkien kilpailuluokkien edellytyksenä on vähintään viisi osanottajaa.



15

4 ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT

4.1 Vene voi ilmoittautua kilpailuun yritysveneenä, jolloin veneen edustama yhteisö 
tai tuote näkyy tulosluettelossa ja vene saa lisäpalveluja satamissa. Yritysvene voi 
ilmoittautua mihin tahansa luokkaan. 

4.2 Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä ilmoittautumislomake kilpailun verkkosivuil-
la www.helsinkitallinnarace.fi ja maksamalla ilmoittautumismaksu.

4.3 Ilmoittautuminen on suoritettava 3.8.2018 mennessä. Jälki-ilmoittautuminen koro-
tetulla maksulla on mahdollista 10.8.2018 asti. 

4.4 Ilmoittautumismaksut ovat:

 

Luokka
Ilmoittautuminen ja 

maksu 3.8. mennessä
Ilmoittautuminen ja  

maksu 10.8. mennessä

Business LYS ja  
yritysveneet

700 euroa 800 euroa

LYS 4  
(LYS luku <=1,13)

95 euroa 145 euroa

LYS 2–3  
(LYS luku 1,14–1,26) 

125 euroa 175 euroa

LYS 1  
(LYS luku >=1,27)

155 euroa 205 euroa

ORC ja IRC 155 euroa 205 euroa

First 31.7 125 euroa 175 euroa
  

4.5 Kaikki ilmoittautumistietojen täydennykset ja muutokset on toimitettava viimeiseen 
ilmoittautumispäivään mennessä.

4.6 Ilmoittautumisen voi peruuttaa sähköpostilla osoitteeseen heltal@koivusaaren-
pursiseura.fi. Jos peruutus tapahtuu viimeistään 20.7.2018, ilmoittautumismaksu 
palautetaan. Jos peruutus tapahtuu viimeistään 3.8.2018, ilmoittautumismaksu 
palautetaan 20 eurolla vähennettynä. Jos peruutus tapahtuu viimeistään 10.8.2018, 
ilmoittautumismaksusta palautetaan puolet. Tämän jälkeen peruuttaneille ilmoit-
tautumismaksua ei palauteta. 

4.7 KoPu pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisen. Osallistuvien 
veneiden lukumäärä on rajoitettu 200:an.
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5 AIKATAULU

Torstai 16.8.2018
Kilpailusatama Vironaltaalla.
Kipparikokous klo 18.30, ravintola Block by Dylan, Eteläranta 18.

Perjantai 17.8.2018
Business LYS lähdöt klo 16.00 ja 16.10.
First 31.7 lähtö klo 17.40
ORC ja IRC lähtö klo 17.50.
Takaa-ajo LYS luokan hitaimman veneen lähtö klo 18.00. 

Lauantaina 18.8.2018 
Business veneiden brunssi
Regatta illallinen ja seurustelua
Palkintojen jako klo 20.00.
Race Party

Sunnuntaina 19.8.2018 
Vapaamuotoinen paluupurjehdus.

6 MITTAKIRJAT, ASIAKIRJAT JA MIEHISTÖLUETTELO

Tarvittavien mittakirjojen tulee olla kilpailulautakunnan käytettävissä viimeiseen 
ilmoittautumispäivään mennessä.

Suomessa katsastetulla veneellä (kilpailukutsun kohdan 2.3 vaihtoehto a) tulee olla 
todistus voimassaolevasta katsastuksesta.

Veneellä tulee olla viranomaisten edellyttämät luvat ja asiakirjat. 

Kaikilla miehistön jäsenillä on oltava Suomen ja Viron välisessä liikenteessä vaaditut 
matkustusasiakirjat.

Miehistöluettelon tulee olla täytettynä kilpailujärjestelmään kipparikokouksen 
alkuun mennessä. Miehistöluettelo tulee päivittää, jos miehistöön tulee muutos 
ennen lähtöä.

7 TARKASTUKSET 

Veneille voidaan tehdä tarkastuksia Eteläsatamassa paraatin yhteydessä ja maaliin-
tulon jälkeen Piritassa.
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8 PURJEHDUSOHJEET

Purjehdusohjeet julkaistaan kilpailukutsujulkaisussa ja kilpailun verkkosivuilla www.
helsinkitallinnarace.fi.

9 SEURANTALAITTEET
 
Veneen tulee käyttää kilpailunjärjestäjän toimittamaa seurantalaitetta. Seurantalait-
teet jaetaan kipparikokouksessa.

10 KIPPARIKOKOUS

Veneen edustus kipparikokouksessa on pakollinen. Veneen päällikkö voi valtuuttaa 
toisen henkilön edustamaan venettä. Päällikön tulee allekirjoittaa vakuutus veneen 
vaatimusten mukaisuudesta. Vakuutus tulee luovuttaa ja seurantalaite noutaa 
kipparikokouksen yhteydessä klo 16.00–20.00.

Kipparikokous pidetään torstaina 16.8.2018 klo 18.30 ravintola Block by Dylanissa, 
Eteläranta 18.

Olarinluoma 16 F,
02200 ESPOO

Puh. 09-4208 075
www.wilhtom.fi

- Asennukset ja huollot
- Koeponnistukset
- Kaasupullot
- Sammuttimet
- Kaasulaitteet
- Asennusosat
- Varaosat

KAASULAITTEET JA
ASENNUKSET

AMMATTITAIDOLLA
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11 KILPAILUPAIKKA

Kilpailusatama sijaitsee torstaista perjantaihin Helsingin Eteläsatamassa Kauppahal-
lin edustalla ja lauantaista sunnuntaihin Tallinnan Piritassa. Piritan satamamaksu ja 
saunat sisältyvät osallistumismaksuun. Kilpailuviiri on osoitus suoritetusta satama-
maksusta. 

Vene voi pyytää satamapaikkaa Eteläsataman kilpailusatamasta. Veneen on käy-
tettävä satamapaikka, jonka kilpailulautakunta on sille vahvistanut. Satamamaksu 
sisältyy osallistumismaksuun. Ilman varattua satamapaikkaa kilpailusatamaa saa 
käyttää lyhytaikaisesti miehistön täydentämiseen.

12 RADAT

12.1 Lähtölinja sijaitsee Hernesaaren itäpuolella ja maali Piritan edustalla. 

12.2 LYS-luokkien rata on ns. suora rata, joka on pääpiirteissään seuraava: Helsingin 
kasuuni jätetään oikealle ja Tallinnan matala vasemmalle. Suoran radan pituus on 
noin 44 mpk. 

12.3 ORC Club, IRC ja First 31.7 luokkien rata on ns. pitkä rata, josta on neljä eri versiota 
pääpiirteissään seuraavasti: Harmajan eteläpuolella on vaihtoehtoisia rataosuuksia 
eri tuulensuunnille, joiden jälkeen Helsingin kasuuni jätetään oikealle ja Tallinnan 
matala vasemmalle. Pitkän radan eri versioiden pituudet ovat noin 53–54 mpk. Pur-
jehdittava rata ilmoitetaan virallisella ilmoitustaululla kilpailun verkkosivuilla www.
helsinkitallinnarace.fi viimeistään perjantaina klo 14.00.

13 RANGAISTUKSET

Kilpailulautakunta voi antaa veneelle purjehdusaikarangaistuksen purjehdusohjees-
sa määritellyistä rikkomuksista. Protestilautakunta voi antaa veneelle purjehdusai-
karangaistuksen mistä tahansa rikkomuksesta.

14 PALKINNOT

Palkintoja jaetaan edellä luetelluissa kilpailuluokissa. Lisäksi palkintoja jaetaan 
ainakin seuraavin perustein: paras keskinopeus, paras Business LYS -yritysvene, LYS-
luokkien paras naisisto, LYS 1-6 -luokkien paras yritysvene, ORC Club -luokkien paras 
yritysvene ja IRC-luokan paras yritysvene.
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15 VASTUUVAPAUTUS

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 4, 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 LISÄTIETOJA

Lisätiedot sähköpostilla heltal@koivusaarenpursiseura.fi.

Suomalaisia 
purjeita
Niin Maailmanmestareille ja Olym-
piavoittajille kuin tavallisille matka-
purjehtijoillekin.

WB-purjeet suunnitellaan ja valmis-
tetaan Helsingin Lauttasaaressa: 
vuosikymmenien kokemuksella, aina 
parhaista materiaaleista ja laadusta 
tinkimättä. Purjeet ovat pitkäkestoi-
nen sijoitus - laatu on oikeaa 
taloudellisuutta.
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PURJEHDUSTA 
JA ELÄMÄÄ 

PARHAIMMILLAAN 
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PURJEHDUSOHJE

1 SÄÄNNÖT

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä 2017 – 2020 (PKS) määri-
teltyjä sääntöjä.

1.2 Kansainväliset meriteiden säännöt korvaavat PKS:n osan 2 säännöt 17.8.2018 klo 
21.06 ja 18.8.2018 klo 5.44 välisenä aikana.

1.3 Purjehduksen kilpailusääntöjä muutetaan seuraavasti:

Sääntö 26 Purjehdusten lähettäminen, sääntö 29.1 Yksittäinen palautus ja sääntö 
29.2 Yleinen palautus: Lähtöviestit annetaan jäljempänä tässä purjehdusohjeessa 
kuvatulla tavalla.

Sääntö 44.1 Rangaistuksen ottaminen: kohdan (b) ilmaus ”vakavaa vahinkoa” muu-
tetaan muotoon ”vahinkoa”.

Sääntö 44.3 Pisterangaistus ja sääntö 63.1 Tutkinnan pakollisuus: Kilpailulautakunta 
voi antaa veneelle purjehdusaikarangaistuksen jäljempänä tässä purjehdusohjeessa 
määritellyistä rikkomuksista. Protestilautakunta voi antaa veneelle purjehdusaika-
rangaistuksen myös muista rikkomuksista. Purjehdusaikarangaistus on 30 minuut-
tia. Vene voi saada useita purjehdusaikarangaistuksia. Purjehdusaikarangaistus 
merkitään lyhenteellä SCP.

Sääntö 51 Siirrettävä painolasti: Kääntyvän kölin ja vesipainolastin käyttö on sallit-
tua mittakirjan perusteella.

Sääntö 52 Käsivoima: Sääntö ei päde.

Sääntö 61.2 Protestin sisältö: Säännön 61.2 vaatimusten lisäksi protestoivan veneen 
on ilmoitettava protestinsa kohde maaliraportissa.

Sääntö 77 Purjetunnukset: Veneen joka aikoo kilpailla muulla kuin virallisella purje-
numerollaan missä tahansa purjeessa on etukäteen saatava siihen kirjallinen lupa 
kilpailun johdolta.

1.4 Vene saa käyttää konetta vaaratilanteessa. Veneen on raportoitava koneen käyttö 
kilpailulautakunnalle maaliraportissa. Kilpailulautakunta välittää raportin protes-
tilautakunnalle, joka voi protestoida venettä vastaan. Mikäli protestilautakunta 
päättää, että tilanne vaati venettä käyttämään konetta tapahtuneella tavalla, sen 
pitää ratkaista asia mahdollisimman tasapuolisesti kaikkien veneiden kannalta. 
Ratkaisuna voi olla minkä tahansa mittainen purjehdusaikarangaistus säännön 42 
rikkomisesta. 

PURJEHDUSTA 
JA ELÄMÄÄ 

PARHAIMMILLAAN 
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1.5 Veneen miehistön on pidettävä henkilökohtaiset kelluntavälineet päällä.

1.6 Veneen päällikkö ei saa olla alkoholin eikä minkään huumausaineen vaikutuksen 
alainen silloin kun vene kilpailee.

1.7 Vene ei saa kilpaillessaan lähettää radiosanomia eikä vastaanottaa radiosanomia, 
jotka eivät ole kaikkien veneiden saatavissa. Tämä rajoitus koskee myös matkapuhe-
limia, modeemeja ja muita vastaavia laitteita.

1.8 Veneen tulee kuunnella VHF-puhelimen kanavia 16 ja 72. Kilpailulautakunta käyttää 
ensisijaisesti kanavaa 72.

1.9 Kilpailuun osallistuvien veneiden tulee siirtyä paraatina kilpailusatamasta kilpailun 
lähtöalueelle. Veneiden tulee noudattaa kutsujulkaisussa ja kilpailun verkkosivulla 
www.helsinkitallinnarace.fi annettuja paraatia koskevia ohjeita. 

1.10 Veneellä tulee olla kilpailukutsun kohdan 6 mukaiset asiakirjat.

1.11 Kielten ristiriitatapauksissa suomenkielinen teksti on ratkaiseva.

 
2 TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE

Tiedotukset kilpailijoille laitetaan kilpailun viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee 
kilpailun verkkosivuilla www.helsinkitallinnarace.fi.

3 MUUTOKSET PURJEHDUSOHJEISIIN

Purjehdusohjeiden mahdolliset muutokset ilmoitetaan kilpailun virallisella ilmoitus-
taululla ennen 17.8.2018 klo 9.00.
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4 KANSALLISUUSLIPPU JA VENEIDEN TUNNUKSET

Veneen pitää käyttää kansallisuuslippua (seuralippu). Lisäksi veneen on kiinnitettä-
vä takaharukseen sille jaettava tunnus (kilpailuviiri). Veneille voidaan jakaa muita 
tunnuksia näytettäväksi kipparikokouksessa annettavan ohjeistuksen mukaisesti.

5 LÄHTÖVIESTIEN AIKATAULU

Lähtöviestien aikataulu perjantaina on seuraava:
16.00 Business LYS, lähtöryhmä 1
16.10 Business LYS, lähtöryhmä 2
17.40 First 31.7
17.50 ORC Club ja IRC
18.00 LYS-takaa-ajon hitaimman lähtöryhmän lähtö

 Seuraavat lähdöt lähtöluettelon mukaisesti.

6 RADAT

6.1 Suora rata 44,5 mpk

(1) Lähtö
(2) Oranssi poiju vasemmalle
(3) Husunkiven pohjoispuolella oleva pohjoisviitta oikealle (60°08,4’N 24°57,5’E)
(4) Länsikarin pohjoispuolella oleva pohjoisviitta oikealle (60°07,9’N 24°58,6’E)
(5) Länsikarin itäpuolella oleva itäpoiju oikealle (60°07,8’N 24°58,8’E)
(6) Länsikarin eteläpuolella oleva itäviitta oikealle (60°07,5’N 24°58,7’E)
(7) Harmajasta länsiluoteeseen oleva eteläpoiju vasemmalle  
 (60°06,5’N 24°56,9’E)
(8) Flathällgrundet itäreunamerkki oikealle (60°05,0’N 24°57,8’E)
(17) Helsingin matala (kasuuni) oikealle (59°56,9’N 24°55,6’E)
(18) Tallinnan matala vasemmalle (59°42,7’N 24°43,9’E)
(19) Aegnan länsipoiju vasemmalle (59°36,4’N 24°42,8’E) 
(20) Aegnasta luoteeseen oleva länsiviitta vasemmalle (59°35,4’N 24°43,2’E)
(21) Aegnasta lounaaseen oleva länsiviitta vasemmalle (59°34,4’N 24°43,4’E) 
(22) Maali.

6.2 Pitkä rata A 52,6 mpk.

(1–8)  Lähtö ja merkit 2-8 kuten suorassa radassa
(9)  Ulkomatala itäreunamerkki vasemmalle (59°59,5’N 24°53,4’E)
(10)  Malmikarin länsiviitta oikealle (60°03,3’ N, 24°58,3’ E)
(17–22)  Merkit 17-21 ja maali kuten suorassa radassa.
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6.3 Pitkä rata B 54,1 mpk. 

(1–8)  Lähtö ja merkit 2-8 kuten suorassa radassa.
(11)  Hramtsov tutkamerkki vasemmalle (60°02,5’ N, 24°58,3’ E)
(12)  Vuosaari 1 vasen reunamerkki vasemmalle (60°03,8’N 25°08,2’E)
(11)  Hramtsov tutkamerkki vasemmalle (60°02,5’ N, 24°58,3’ E) 
(17–22) Merkit 17-21 ja maali kuten suorassa radassa.

6.4 Pitkä rata C 52,7 mpk.

(1–8)  Lähtö ja merkit 2-8 kuten suorassa radassa.
(10)  Malmikarin länsiviitta vasemmalle (60°03,3’ N, 24°58,3’ E)
(13)  Sokkotoukki vasen reunamerkki vasemmalle (60°01,7’ N, 25°06,1’ E)
(10)  Malmikarin länsiviitta vasemmalle (60°03,3’ N, 24°58,3’ E)
(14)  Sitin eteläviitta oikealle (60°01,3’ N, 25°00,1’ E)
(17–22)  Merkit 17-21 ja maali kuten suorassa radassa.

6.5 Pitkä rata D 52,7 mpk.

(1–8)  Lähtö ja merkit 2-8 kuten suorassa radassa.
(14)  Sitin eteläviitta vasemmalle (60°01,3’ N, 25°00,1’ E)
(16)  Uusimatala länsi reunamerkki vasemmalle (60°05,6’ N, 24°58,8’ E)
(14)  Sitin eteläviitta oikealle (60°01,3’ N, 25°00,1’ E)
(17–22)  Merkit 17-21 ja maali kuten suorassa radassa.

6.6 Huomautukset ja ratavaroitukset

Merkki (2) oranssi poiju saatetaan sijoittaa selvästi suoran ratalinjan vasemmalle 
puolelle siten, että se ei ole kääntömerkki.

Lähtöalueella Hernesaaren itäpuolella ollut matalikko on ruopattu 3,6 metrin syvyy-
teen. Alue voi olla este suuren syväyksen veneille. 

Husunkiven matalikko noin 20 metriä suoran ratalinjan oikealla puolella.

Pitkä rata B: Sokea-Tonttu Vuosaari 1 vasemmasta reunamerkistä länsiluoteeseen.

Pitkä rata D: Mustanmatalankari Mustamatalan lounaispuolella. 

Ratamerkeille annetut koordinaatit ovat suuntaa-antavia eikä niitä tule käyttää 
navigointiin.

Tuloslaskennassa käytetään edellä mainittuja ratojen pituuksia riippumatta lähtölin-
jan ja radan ensimmäisen täsmällisestä sijainnista.
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6.7 Purjehdittavan radan ilmoittaminen

LYS-luokat purjehtivat suoran radan. 

ORC Club, IRC ja First 31.7 luokat purjehtivat kilpailulautakunnan valitseman pitkän 
radan. Purjehdittava pitkä rata ilmoitetaan virallisella ilmoitustaululla kilpailun verk-
kosivuilla www.helsinkitallinnarace.fi viimeistään perjantaina klo 14.00.

7 LÄHTÖ

7.1 Lähtölinja

 Lähtölinja sijaitsee Hernesaaren itäpuolella. Kilpailulautakunta asettaa lähtölinjan 
ja radan ensimmäisen merkin tuuliolosuhteiden mukaan vastatuuli- tai avotuuliläh-
döksi.

 Lähtölinjan suunnan määräävät oranssi poiju vasemmalla ja lautakuntaveneessä 
oleva keltainen lippu oikealla. Lähtölinjan pituuden määräävät oranssi poiju vasem-
malla ja oikealla.

7.2 Business LYS, ORC Club, IRC ja First 31.7 luokkien lähettäminen

 Lähtöviestit annetaan lähtöryhmittäin säännön 26 mukaisesti. 

 Lähtöryhmät ja niiden liput ovat:

  Business LYS, lähtöryhmä 1 viestilippu A
  Business LYS, lähtöryhmä 2 viestilippu B
  First 31.7   viestilippu C
  ORC Club ja IRC  viestilippu D

 Valmiusviestinä käytetään viestilippua I, jolloin sääntö 30.1 on voimassa tai U-
lippua, jolloin sääntö 30.3 on voimassa.

 Mikäli kilpailulautakunta viestittää yleisen palautuksen, Business LYS luokan uusi 
lähtö viestitetään klo 16.20 ja First 31.7, ORC Club ja IRC luokkien uusi lähtö viesti-
tetään klo 18.00 yhdessä Takaa-ajo LYS luokan kanssa. Tämä muuttaa sääntöä 29.2 
Yleinen palautus.

7.3 Takaa-ajo LYS luokkien lähettäminen

 Takaa-ajo LYS luokkien veneet lähtevät lähtöluettelon mukaisissa lähtöryhmissä, 
joille on annettu yksi- tai kaksikirjaiminen tunnus. 

 Varoitusviesti on lähtöryhmän tunnuksen mukainen viestilippu tai -liput.
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 Valmiusviestinä käytetään viestilippua I, jolloin sääntö 30.1 on voimassa.

 Ensimmäisen lähtöryhmän lähtöviestit annetaan säännön 26 mukaisesti. Tämän 
jälkeen lähtöviestit annetaan seuraavasti:

 Varoitus- ja valmiusviestit nostetaan minuutti edellisen lähtöryhmän lähtöviestin 
jälkeen. Tällöin ei anneta äänimerkkiä.

 Valmiusviesti lasketaan minuuttia ennen lähtöä ja annetaan äänimerkki.

 Varoitusviesti lasketaan lähdössä ja annetaan äänimerkki.

 Takaa-ajo LYS luokissa ei viestitetä yleisiä palautuksia, sääntö 29.2 ei päde.

7.4 Kaikissa luokissa yksittäisen palautuksen viestilippua X näytetään korkeintaan kaksi 
minuuttia. Tämä muuttaa sääntöä 29.1.

7.5 Veneiden, joiden varoitusviestiä ei ole annettu, täytyy välttää lähtöaluetta.

8 MAALI

Maalilinja sijaitsee Piritan aallonmurtaja-aukosta noin 0,40 mpk suuntaan 316,1° 
(sijainti noin 59°28,5’N 24°48,5’E). Linjaa rajoittavat ja linjan suunnan määräävät 
oranssit poijut sekä vasemmalla että oikealla. Poijut pyritään varustamaan huomio-
valoilla. Valojen puuttuminen tai toimintahäiriö ei ole hyvityspyynnön peruste.

Varamaalilinjan keskipiste sijaitsee Piritan aallonmurtaja-aukosta 0,40 mpk suun-
taan 316,1°. Varamaalilinjan suunta on kohtisuoraan viimeisen merkin suunnasta 
ja se rajoittuu 0,2 mpk etäisyydelle keskipisteen molemmin puolin. Varamaalilinja 
korvaa maalilinjan, kun maalialus ei ole paikallaan maalilinjalla. Jos vene tulee 
maaliin maalialuksen ollessa poissa paikaltaan, veneen maaliintuloaika määritetään 
seurantalaitteen perusteella.

9 RANGAISTUKSET

Kilpailulautakunta voi antaa veneelle purjehdusohjeen kohdassa 1.3 määritellyn 
purjehdusaikarangaistuksen seuraavista rikkomuksista:

Tarkastukset: vene ei tarkastettaessa täytä kilpailukutsun ja purjehdusohjeen vaati-
muksia. 

Varaslähdöt: vene ei noudata sääntöä 30.1 (OCS).

Raportointi: vene ei palauta maaliraporttiaan ja seurantalaitettaan määräajassa.
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10 ENIMMÄISAIKA

Jos ensimmäinen vene ei ole tullut maaliin lauantaina klo 9.00 mennessä kilpailu 
mitätöidään. Vene, joka ei ole tullut maaliin lauantaina klo 14.00 mennessä, saa 
tuloksen DNF. 

Lauantaina klo 9.00 jälkeen maalialus voi poistua paikaltaan. Maalialus ilmoittaa 
poislähdöstään VHF:llä kanavalla 72.

11 RAPORTOINTI JA SEURANTALAITTEIDEN PALAUTUS

Veneen on kirjattava maaliintuloaikansa erilliseen maaliraporttiin. Raporttiin on kir-
jattava myös maaliin tullessa lähimmät veneet. Veneen on palautettava seurantalaite 
ja maaliraportti päällikön allekirjoittamana kilpailutoimistoon 90 minuutin sisällä 
maaliintulosta. Vene joka ei palauta maaliraporttia ja seurantalaitetta määräajassa 
saa purjehdusohjeen kohdassa 1.3 määritellyn purjehdusaikarangaistuksen.

12 KESKEYTTÄMINEN

Keskeytyksistä on ilmoitettava kipparikokouksessa jaettavassa yleisohjeessa ilmoi-
tettuihin puhelinnumeroihin tai lähtöalukselle tai maalialukselle VHF -kanavalla 72.

13 PROTESTIT

Protestit on jätettävä kilpailutoimistoon lauantaihin klo 11.00 mennessä tai mikäli 
vene on tullut maaliin myöhemmin kuin klo 9.00, kahden tunnin kuluessa maa-
liintulonsa jälkeen. Protesteista ja käsittelyajoista ilmoitetaan klo 12.00 alkaen 
kilpailutoimiston ilmoitustaululla Piritassa. Ensimmäinen käsittely alkaa aikaisintaan 
klo 12.30.

14 TULOKSET

 Alustavia tuloksia pyritään laskemaan ja julkaisemaan sitä mukaa kun veneitä tulee 
maaliin. Tulokset julkaistaan kilpailun verkkosivuilla ja kilpailutoimiston ilmoitustau-
lulla Piritassa. 



KUN VENEKUUME VAIVAA...
blueocean.fi -sivuilta löydät kattavan valikoiman
laadukkaita purje- ja moottoriveneitä.
Pyydä myös tarjous erittäin edullisesta rahoituksestamme!

www.blueocean.fi

STIG NORDBLAD
gsm 0400 451 703
sales@blueocean.fi

SEPPO SUTELA
gsm 040 531 0300
seppo.sutela@blueocean.fi
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Uudet veneet 28-38 jalkaa • Talvisäilytys • Korjaukset & huollot (myös puuveneet)

“Täystyöllistetty veistämö hakee jatkajaa”
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YLEISOHJEITA

Kilpailusatama Eteläsatamassa

Helsinki–Tallinna Racen kilpailusatama rakennetaan Eteläsatamaan Vanhan Kauppahallin 
edustalle. Voit saapua veneellä suoraan kipparikokoukseen, joka pidetään aivan kilpailu-
sataman vieressä Bistro Block by Dylanissa, osoitteessa Eteläranta 18. 

Kilpailusatama on tarkoitettu torstaista perjantaihin yöpyville veneille. Kaikki veneet eivät 
mahdu kilpailusatamaan, joten satamapaikka tulee varata etukäteen. Satamapaikan vara-
uspyynnön voi tehdä kilpailun ilmoittautumisjärjestelmässä https://entry.helsinkitallinna-
reace.fi. Yritysveneillä, kauempaa tulevilla ja naisistoilla on etusija, kun kilpailulautakunta 
harkitsee satamapaikkojen jakoa. 

Ilman varattua satamapaikkaa kilpailusatamaa saa käyttää lyhytaikaisesti miehistön täyden-
tämiseen.

Isoimmille veneille on poijukiinnitys Vironaltaan ulkopuolella. Itse Vironaltaassa on kylki-
paikkoja kolmessa rivissä sekä paalupaikkoja pienemmille veneille. Veneen kiinnittymispaik-
ka osoitetaan satamapaikan vahvistuksen yhteydessä. Vironaltaan syvyys on vähintään 2,7 
m. Satamassa on vartiointi yöllä ja sähkö, mutta ei muita palveluita. Veneiden tulee varau-
tua siihen, että satama-altaassa on ahdasta ja vesibussien aiheuttama jatkuva aallokko.

Tarkempia ohjeita sataman käyttöön annetaan satamapaikan vahvistuksen yhteydessä.

Kipparikokous

Kipparikokous pidetään torstaina 16.8.2018 klo 18:30 ravintola Block by Dylanissa,  
Eteläranta 18.

Veneen edustus kipparikokouksessa on pakollinen, koska kipparikokouksessa jaetaan 
seurantalaitteet ja muuta tärkeää kilpailumateriaalia. Tarvittaessa veneen päällikkö voi 
valtuuttaa toisen henkilön edustamaan venettä. 
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Veneen miehistöluettelon tulee olla tallennettu ilmoittautumisjärjestelmään ennen kippa-
rikokousta. Kipparikokouksessa tulee luovuttaa päällikön allekirjoittama vakuutus veneen 
vaatimusten mukaisuudesta. 

Veneen ja miehistön asiakirjat

Veneellä tulee olla viranomaisten veneeltä ja sen varusteilta sekä miehistöltä edellyttämät 
luvat ja asiakirjat. Minimissään nämä ovat:

- aluksen radiolupa ja
- yhden miehistön jäsenen Rannikkolaivurin radiotodistus (ns. SRC-todistus)

Kilpailukutsun kohdan 2.3 a) mukaisilla veneillä tulee olla todistus voimassaolevasta SPV:n 
katsastuksesta.

Kaikilla miehistön jäsenillä on oltava Suomen ja Viron välisessä liikenteessä vaaditut 
matkustusasiakirjat eli voimassaolevat passit tai EU:n viralliset henkilökortit. Ajokortti ei 
kelpaa!

Kilpailijoille suositellaan kohteliaisuuslipun käyttöä.

Kilpailun tiedotukset

Kilpailun dokumentit ovat tämän julkaisun lisäksi luettavissa ja ladattavissa kilpailun verkko-
sivuilta www.helsinkitallinnarace.fi. Verkkosivuilla olevalla kilpailun virallisella ilmoitustau-
lulla kerrotaan myös mahdolliset kilpailukutsun ja purjehdusohjeen muutokset.

Ajankohtaisia asioita jaetaan myös kilpailun facebook sivulla www.facaebook.com/helsinki-
tallinnarace. Kannattaa käydä tykkäämässä!

Kilpailutoimikunta auttaa mielellään kilpailua koskevissa asioissa. Kilpailutoimikunnan säh-
köpostiosoite on heltal@koivusaarenpursiseura.fi.
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OHJEET PARAATIIN KILPAILUSATAMASTA 
LÄHTÖALUEELLE

Kilpailukutsun ja purjehdusohjeiden mukaisesti kilpailuun osallistuvien veneiden tulee 
noudattaa näitä ohjeita. 

Veneen tulee lähteä paraatireitille Vironaltaan kilpailusatamasta tai sen pohjoispuolelta. 
Veneet lähtevät paraatireitille omatoimisesti ja itse valitsemanaan ajankohtana, kuitenkin 
aikaisintaan klo 15.00. Paraatireitin pituus on noin 1,8 M ja sen ajamiseen kuluu noin 30 
minuuttia. Paraatin tavoitenopeus on 4 solmua.

Vene ei saa häiritä risteilyalusliikennettä. Silja Line lähtee klo 17.00 ja Viking Line klo 17.30.

Lähtöalueelle tulee ajaa Valkosaaren länsipuolitse, Harakan pohjoispuolitse ja Liuskasaaren 
pohjoispuolitse 1,8 m väylää, jos veneen syväys sen sallii. Veneet, joiden syväys on yli 1,8 
m, voivat ajaa lähtöalueelle Harakan salmesta 2,4 m väylää. Veneet, joiden syväys on yli 2,4 
m, voivat ajaa lähtöalueelle Särkän salmesta 7,9 m väylää. 

Paraatin ajan veneen tulee kuunnella VHF-puhelimen kanavia 16 ja 72. Veneen tulee nou-
dattaa viranomaisten tai kilpailun järjestäjän antamia ohjeita.

Kilpailijoiden tulee varautua mahdolliseen katsastukseen paraatin aikana. Tarkastuksia 
tehdään kilpailulautakunnan veneestä käsin.

Kilpailuviiri ja mahdolliset kilpailuliput on pidettävä näkyvillä koko paraatin ajan.
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ILLALLIS
KU T S U

Tervetuloa 
jo suosion saavuttaneelle

Helsinki-Tallinna 
Racen  illalliselle.

la 18.8.2018  
klo 17.00 - 19.30
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Menu
Caesarsalaatti, kevyesti savustettu ankanfilee
Salami-pastasalaatti
Saksalainen perunasalaatti sinappi-hunajakastikkeessa
Fetajuusto-tomaatti- ja oliivi-couscous-salaatti
Tomaatti-mozzarellasalaattija basilikaöljykastike 
Kuutioitu kanafilee ja vihreä curry
Tonnikala-jääsalaatti ja kapparimajoneesi
Suolattu lohi ja sitruunaa

Uunissa paistettua lohta ja punapippuri-valkoviinikastike
Paistetut maissikanaviipaleet ja kirsikkakastike
Paahtopaisti ja mustaherukka-punaviinikastike
Vihannes-nuudeliwokki
Grillatut vihannekset ja yrtit
Uunissa paistettuja lohkoperunoita ja pestoa

Hunajakakku
Vaniljainen panna cottaja karamellikastike
Perinteinen murutaikinapaistos
Marjapiirakka
Raikas hedelmäsalaatti 
Juustot ja voileipäkeksit

Ilmoittautuminen,  pöytävaraukset  ja lisätiedot: 

TALLINK HOTELS Varauskeskus   |   Ma–pe 8.30–18.00
hotelbooking@tallink.ee   |   + 372 630 0808

Pyydämme ilmoittautumaan 
viimeistään 10.08.2018

HINTA 

28 € 
HENKILÖ
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                               STADIN PARHAAT PRESSUT VENEESEEN JA RANNALLE ! 

      AIMOYHTIÖ OY , HANKASUONTIE 10, 050 5286907  
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                               STADIN PARHAAT PRESSUT VENEESEEN JA RANNALLE ! 

      AIMOYHTIÖ OY , HANKASUONTIE 10, 050 5286907  



www.sailandgo.fi

Ride the Wave
of Perfection

Racing sails light and reliable, perfect for the sailor who 
wants the best performance without any compromises.

Durable and stable. For a perfect race.

Oy Sail and Go Ab      Venuksenkatu 5, 21600 Parainen      0400 534 301
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Helsinki–Tallinna Race 2018
16.–19.8.2018
Koivusaaren Pursiseura ry (KoPu)

1 RULES

1.1. The race will be governed by the rules as defined in the ISAF Racing Rules of Sailing 
2017–2020 (RRS).

1.2. The International Regulations for Preventing Collisions at Sea replace Part 2 of the 
ISAF rules between 21:06 on August 17th and 5:44 on August 18th.

1.3. The following RRS rules are changed in sailing instructions: 26, 29.1, 29.2, 44.1, 
44.3, 51, 52, 61.2, 63.1 and 77.

1.4. An alternative LYS-rating specified in FinLYS rule 2.4 a) cannot be used. The use of a 
propeller different from the standard equipment has to be declared by the last date 
of entry.

1.5. A boat may use her engine when in danger as described in the Sailing Instructions. 

1.6. Boats may be required to display advertising chosen and supplied by the organizing 
authority.

1.7. Participating boats shall transfer as a parade from the race marina to the starting 
area. Boats shall comply with the instructions about the parade in the notice of 
race publication and on the race website www.helsinkitallinnarace.fi. 

2 ELIGIBILITY

2.1. The race is open for monohull boats listed in the FinLYS table or which have a Fin-
LYS certifícate, an ORC Club certifícate or an IRC certifícate and for First 31.7 class 
boats.

NOTICE OF RACE
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2.2. A boat shall carry a national flag and she must have identification on sails issued by 
an ISAF member national authority.

2.3. A boat shall either a) be inspected and fulfil the requirements of safety regulations 
defined by SPV’s inspection Class 2 or b) fulfil ISAF Offshore Special Regulations 
Category 3 requirements. 

2.4. A boat shall be insured with valid third-party liability insurance.

2.5. The person in charge of a boat must be a member of a club or other organization 
affiliated to an ISAF member national authority.

2.6. The minimum number of crew is three including the person in charge.

3 CLASSES TO RACE

3.1. Business LYS will race as one class in two starting groups. The results will be calcu-
lated using the Time on Distance method. The class is open for Business boats only. 

3.2. LYS pursuit race in four classes

LYS 1, LYS factor 1.27 – 1.49
LYS 2, LYS factor 1.19 – 1.26
LYS 3, LYS factor 1.14 – 1.18 
LYS 4-6, LYS factor <= 1.13. 

The race committee may change the class division.

Starting times will be calculated by using theTime On Distance method and round-
ed to the closest 30 seconds. The results will be determined by the finishing order. 

3.3. LYS All Female Crew. The results will be calculated using Time on Distance method 
on sailing times in Business LYS and LYS pursuit classes.

3.4. ORC Club classes will race according to the class subdivision of the Finnish Offshore 
Racing Association (Avomeripurjehtijat ry). The results will be calculated by using 
the Time On Distance for offshore course method. 

3.5. IRC class. The handicap will be calculated by using the Time On Distance method.

3.6. First 31.7 one-design class.

3.7. The prerequisite for all classes is a minimum of five participants.
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4 ENTRY AND ENTRY FEES

4.1. A boat may enter as a Business boat. For a business boat the company or product 
represented by the boat will be shown in the results and the crew will get addi-
tional service in the marinas. A business boat may enter in any class.

4.2. Entry to the race is made by filling in the entry form on the race website www.
helsinkitallinnarace.fi and paying the entry fee. 

4.3. The entry must be made by August 3th. Late entry with a raised entry fee is pos-
sible until 10th August. 

4.4. Entry fees are:

Class Entry and fee by 3.8. Entry and fee by 10.8.

Business LYS and
 Business boats

700 euros 800 euros

LYS 4  
(handicap <=1.13)

95 euros 145 euros

LYS 2-3  
(handicap 1.14–1.26)

125 euros 175 euros

LYS 1  
(handicap >=1.27)

155 euros 205 euros

ORC Club and IRC 155 euros 205 euros

First 31.7 125 euros 175 euros

4.5. All changes and supplements to the entry information must be made by the last 
date of entry. 

4.6. Entry may be canceled by email to heltal@koivusaarenpursiseura.fi. If the cancela-
tion is done by July 20th the entry fee will be refunded. If the cancellation is done 
by August 3rd 20 euros will be subtracted from the entry fee before refunding. If 
the cancellation is done by August 10th half of the entry fee will be refunded. Later 
cancelations will not be refunded. 

4.7. KoPu reserves the right to accept or discard any entry. The number of participating 
boats is limited to 200.
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5 SCHEDULE

Thursday 16.8.2018
Race Marina in Eteläsatama.
Skippers’ Briefing at 18:30, restaurant Block by Dylan, Eteläranta 18.

Friday 17.8.2018
Business LYS starts at 16:00 and 16:10. 
First 31.7 start at 17:40.
ORC and IRC start at 17:50.
Start of the slowest LYS pursuit race boat at 18:00. 

Saturday 18.8.2018 
Business boat brunch
Regatta dinner and socializing
Prize giving ceremony at 20:00. 
Race Party

Sunday 19.8.2018 
Sailing away at your leisure.

6 CERTIFICATES, DOCUMENTS AND CREW LIST

Rating certificates must be available to the race committee by the last day of entry.

A boat inspected in Finland (NOR 2.3 option a) shall hold a valid certificate of the 
inspection.

A boat shall carry all certifications and documents required by the authorities. 

All crew members shall carry the documents required for traveling between Finland 
and Estonia.

Crew list shall be filled out in race management system before Skippers’ Briefing. 
Crew list shall be updated, if there is a change in crew before start.

7 INSPECTIONS 

Boats may be inspected at Eteläsatama during the parade and at Pirita after arrival. 

8 SAILING INSTRUCTIONS

Sailing instructions will be published in the race invitation booklet and on the web-
site of the race www.helsinkitallinnarace.fi. 
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9 TRACKERS

Boat shall use a tracker provided by the race committee. Trackers are delivered at 
the Skippers’ Briefing. 

10 SKIPPERS’ BRIEFING

Participating in the Skippers’ Briefing is mandatory for all boats. The person in 
charge can authorize another person to represent the boat. A declaration of the 
boat meeting eligibility requirements shall be signed by the person in charge. The 
declaration shall be presented and the boat’s tracker picked up at the Skippers’ 
Briefing between 16:00–20:00.

The Skippers’ Briefing will be held on Thursday, August 16th 2018 at 18:30 at res-
taurant Block by Dylan, Eteläranta 18. 

11 RACE LOCATIONS

From Thursday until Friday the race marina is located in Helsinki Eteläsatama, next 
to Kauppahalli (Market Hall) and from Saturday until Sunday at Pirita in Tallinn. The 
marina fee and saunas in Pirita are included in the entry fee. The race pennant will 
show the payment of the marina fee.

A boat may request a berth from the race marina in Eteläsatama. A boat shall use 
a berth confirmed for her by the race committee. The marina fee is included in the 
entry fee. Without a confirmed berth the race marina can be used briefly for crew 
boarding. 
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12 THE COURSES

12.1 The starting line is located east of Hernesaari and the finishing line off Pirita Ma-
rina. 

12.2. For the LYS classes the course is a so called straight course, which is roughly: 
Helsinki lighthouse to starboard and Tallinn lighthouse to port. The distance is ap-
proximately 44 NM. 

12.3. For the ORC Club, IRC and First 31.7 classes the course is a so called long course 
with four different versions roughly as follows: alternative legs for different wind 
directions south of Harmaja and then Helsinki lighthouse to starboard and Tallinn 
lighthouse to port. The lengths of different versions are approximately 53–54 NM. 
The course to be sailed will be announced on the official noticeboard on the race 
website www.helsinkitallinnarace.fi on Friday at 14:00 at the latest.

13 PENALTY SYSTEM

The Race Committee may give the boat a time penalty on the breach defined in the 
Sailing Instructions. The Protest Committee may give a time penalty on any breach. 

 
14 PRIZES

Prizes will be given in the classes mentioned above. In addition prizes will also be 
given at least on the following grounds: best average speed, best boat in the Busi-
ness LYS class, best female crew in the LYS classes, best Business boat in the LYS 1-6 
classes, best Business boat in the ORC Club classes, best Business boat in the IRC 
class.

15 DISCLAIMER OF LIABILITY

Competitors participate in the race entirely at their own risk. See rule 4, Decision 
to Race. The organizing authority will not accept any liability for material damage 
or personal injury or death sustained in conjuction with or prior to, during or after 
race. 

16 FURTHER INFORMATION

For further information please contact heltal@koivusaarenpursiseura.fi by email.
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Palvelumme kattaa koko taloushallinnon
- kirjanpito
- tilinpäätös, veroilmoitus
- palkka-asiat
- laskutus, reskontra
- vuokraseuranta
- maksuliikenne
- verosuunnittelu
- yritysten perustamiset ja muutokset

Yhteystiedot
Tili & Talous Oy
Lauttasaarentie 5
00200 Helsinki

Puh. 09-692 3489
fax: 09-678 746

reet.luht@tilitalous.fi
www.tilitalous.fi
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Waypoint LED
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SAILING INSTRUCTIONS

1 RULES

1.1. The race will be governed by the rules as defined in the Racing Rules of Sailing 2017 
– 2020 (RRS).

1.2. The International Regulations for Preventing Collisions at Sea replace Part 2 of the 
ISAF rules between 21:06 on August 17th and 5:44 on August 18th. 

1.3. RRS will be changed as follows: 

 Rule 26 Starting Races, rule 29.1 Individual Recall: starting signals will be given as 
explained later in these Sailing Instructions. 

 Rule 44.1 Taking a Penalty: in paragraph (b) words ”serious damage ” will be 
changed to ”damage”.

 Rule 44.3 Scoring Penalty and Rule 63.1 Requirement for a Hearing: the Race Com-
mittee may impose a time penalty to a boat for breaches defined later in these Sail-
ing Instructions. The Protest Committee may impose a time penalty for any breach. 
A boat’s time penalty shall be 30 minutes. A boat may be imposed with several 
time penalties. The abbreviation SCP is used for a time penalty.

 Rule 51 Movable ballast: Canting keel and water ballast may be used according to a 
boat’s certificate. 

 Rule 52 Manual power will not apply.

 Rule 61.2 Protest Contents: in addition to rule 61.2 a boat must in her finishing 
report state the boat she is protesting against.

 Rule 77 Identification on Sails: a boat wishing to participate with other identifica-
tion than her own shall acquire written permission beforehand from the Race Com-
mittee.

1.4. A boat may use her engine in a dangerous situation. She shall report the use of 
the engine to the Race Committee in her finishing report. The Race Committee will 
forward the report to the Protest Committee which may protest against the boat. 
If the Protest Committee decides that using her engine as she did was necessary, 
it shall make as fair an arrangement as possible for all boats affected. The arrange-
ment may be a time penalty of any duration for breaking rule 42. 
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1.5. The crew shall wear personal flotation devices.

1.6. The Person in Charge shall not be under the influence of alcohol or any other drug 
when the boat is racing.

1.7. A boat shall not send or receive radio messages which are not available to all boats. 
This limitation applies also to mobile phones, modems and other such equipment.

1.8. A boat shall listen to VHF channels 16 and 72. The race committee will primarily use 
channel 72. 

1.9. Participating boats shall transfer as a parade from the race marina to the starting 
area. Boats shall comply with the instructions about the parade in the notice of 
race publication and on the race website www.helsinkitallinnarace.fi. 

1.10. A boat shall have documents according to the Notice of Race section 6.

1.11. If there is a conflict between languages, the Finish text will take precedence.

 

Esitteet
Julisteet

Kalenterit
Kirjekuoret

Käyntikortit
Lomakkeet

Yhdistyslehdet
yms.

Itälahdenkatu 20 A
00210 Helsinki
Puh. 0207 619500
www.painotalo.fi
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2 NOTICE TO COMPETITORS

 Notices to competitors will be posted on the official notice board located on the 
website www.helsinkitallinnarace.fi.

 
3  CHANGES TO SAILING INSTRUCTIONS

Any changes to the sailing instructions will be posted before 09:00 August 17th 
2018 on the official notice board. 

 
4 FLAGS AND RACE IDENTIFICATION

A boat shall fly a national flag. Race pennants shall be flown on the backstay. Boats 
may be given other signs to wear as instructed at the Skippers’ Briefing.

 
5  SCHEDULE OF RACE STARTS

The schedule for the starts on Friday is as follows: 

16.00 Business LYS, start group 1
16.10 Business LYS, start group 2
17.40 First 31.7
17.50 ORC Club and IRC
18.00 LYS-pursuit slowest start group 

Subsequent starts according to the start time listing.

6 COURSES

6.1. Straight course 44,5 NM

(1) Starting line
(2) An orange buoy to port
(3) North mark north of Husunkivi to starboard (60°08.4’N 24°57.5’E)
(4) North mark north of Länsikari to starboard (60°07.9’N 24°58.6’E)
(5) East buoy east of Länsikari to starboard (60°07.8’N 24°58.8’E)
(6) East mark south of Länsikari to starboard (60°07.5’N 24°58.7’E)
(7) South buoy west-northwest of Harmaja to port (60°06.5’N 24°56.9’E)
(8) East edge mark of Flathällgrundet to starboard (60°05.0’N 24°57.8’E)
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(17) Helsinki lighthouse to starboard (59°56.9’N 24°55.6’E)
(18) Tallinn lighthouse to port (59°42.7’N 24°43.9’E)
(19) West buoy of Aegna Island to port (59°36.4’N 24°42.8’E)
(20) West mark northwest of Aegna Island to port (59°35.4’N 24°43.2’E)
(21) West mark southwest of Aegna Island to port (59°34.4’N 24°43.4’E)
(22) Finishing line

6.2. Long course A 52,6 nm

(1–8)  Starting line and marks 2 – 8 as in Straight course 
(9)  East edge mark of Ulkomatala to port (59°59.5’N 24°53.4’E)
(10)  West mark of Malmikari to starboard (60°03,3’ N, 24°58,3’ E)
(17–22)  Marks 17-22 and finishing line as in the straight course

6.3. Long course B 54,1 nm

(1–8)  Starting line and marks 2 – 8 as in Straight course 
(11)  Hramtsov radar mark to port (60°02,5’ N, 24°58,3’ E)
(12)  Vuosaari 1 port edge mark to port (60°03,8’N 25°08,2’E)
(11)  Hramtsov radar mark to port (60°02,5’ N, 24°58,3’ E) 
(17–22)  Marks 17-22 and finishing line as in the straight course

6.4. Long course C 52,7 nm

(1–8)  Starting line and marks 2 – 8 as in Straight course 
(10)  West mark of Malmikari to port (60°03,3’ N, 24°58,3’ E)
(13)  Sokkotoukki port edge mark to port (60°01,7’ N, 25°06,1’ E)
(10)  West mark of Malmikari to port (60°03,3’ N, 24°58,3’ E)
(14)  Sitin south mark to starboard (60°01,3’ N, 25°00,1’ E)
(17–22)  Marks 17-22 and finishing line as in the straight course

6.5. Long course D 52,7 nm

(1–8)  Starting line and marks 2 – 8 as in Straight course 
(14)  Sitin south mark to port (60°01,3’ N, 25°00,1’ E)
(16)  Uusimatala west edge mark to port (60°05,6’ N, 24°58,8’ E) 
(14)  Sitin south mark to starboard (60°01,3’ N, 25°00,1’ E)
(17–22)  Marks 17-22 and finishing line as in the straight course



55

6.6. Notes and warnings on Courses 

Mark (2) an orange buoy may be placed distinctly to the left of the rhumb line so 
that it is not a rounding mark.

The shallow area east of the starting area in Hernesaari has been dredged to 3.6 
meters. The area may be an obstruction to boats with deep draft. 

The shallow water around Husunkivi is about 20 meters to starboard from the 
rhumb line course.

Long course B: Sokea-Tonttu to WNW of Vuosaari 1 port edge mark.

Long course D: Mustanmatalankari to SW of Mustamatala.

The positions given for the course marks are approximate and shall not be used for 
navigation.

The above mentioned course lengths are used in the results calculation regardless 
of the exact location of the starting line and the first course mark.

6.7. Announcing the course to be sailed

LYS classes shall sail the straight course.

ORC Club, IRC and First 31.7 classes shall sail the long course chosen by the race 
committee. The long course to be sailed will be announced on the official notice-
board of the race at the race website www.helsinkitallinnarace.fi by Friday 14:00 at 
the latest.

7  START

7.1. Starting line

 The starting line is located east of Hernesaari. The Race Committee will set the 
starting line and the first course mark according to the wind conditions, either as a 
headwind or an offwind start. 

 The direction of the starting line is defined by an orange buoy on port and a yellow 
flag on the race committee boat on starboard. The length of the starting line is 
defined by orange buoys on port and starboard.

7.2. Starting of Business LYS, ORC Club, IRC and First 31.7 classes 

 Starting signals are given according to rule 26 for each starting group. 
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 Starting groups and their flags are: 

  Business LYS, start group 1  flag A
  Business LYS, start group 2  flag B
  First 31.7   flag C
  ORC Club and IRC  flag D

 Flag I or flag U will be used as a preparatory signal and rules 30.1 or 30.3 will apply 
accordingly.

 If the Race Committee signals a general recall, the new start shall be signaled at 
16:20 for the Business LYS class and at 18:00 for First 31.7, ORC Club and IRC classes 
together with LYS Pursuit class. This changes rule 29.2 General Recall.

7.3. Starting the LYS Pursuit race classes 

 LYS Pursuit race boats start in groups according to the starting list. Starting groups 
are identified with one or two letter codes. The warning signal is the flag or flags of 
the start group code.

 Signal flag I will be used as the preparatory signal and Rule 30.1 will apply. 

 Starting signals for the first group will be signaled according to rule 26. After that 
the starting signals will be signaled as follows: 

 Warning and preparatory signals shall be displayed one minute after the starting 
signal of the previous group. No sound signal will be given. 

 The preparatory signal shall be removed one minute before the start and a sound 
signal shall be given. 

 At the start the warning signal will be removed and a sound signal will be given. 

 No general recalls are signaled for LYS pursuit race classes, rule 29.2 will not apply. 

7.4. Flag X is used for individual recalls and shall be displayed for a maximum of two 
minutes for all the classes. This changes rule 29.1. 

7.5. Boats whose warning signal has not been made shall avoid the starting area.

8 FINISH

The finishing line is located approximately 0.4 NM in the direction 316.1° from the 
opening of the Pirita breakwater (approximately 59°28.5’N 24°48.5’E). The finishing 
line is marked with an orange buoy on both port and starboard sides. Buoys are 
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to be marked with light signals. Missing or malfunction of the light signals is not 
grounds for redress.

Reserve finishing line has it´s center located 0.4 NM in the direction 316.1° from 
the opening of the Pirita breakwater. The direction of the reserve finishing line 
is perpendicular to the course from the last mark and the reserve finishing line 
extends 0.2 NM on both sides of the center. Reserve finishing line replaces the fin-
ishing line when the finishing line vessel is not in position at the finishing line. If a 
boat finishes while the finishing line vessel is not present, the boat’s finishing time 
is defined based on boat’s tracking device.

9  PENALTIES

Race Committee may give a boat a time penalty defined in Sailing Instructions 1.3 
for the following breaches:

Inspections: boat does not meet the requirements defined in the Notice of Race 
and the Sailing Instructions. 

Starting errors: Boat does not comply with rule 30.1. 

Reporting: Boat does not hand over her finishing report and tracker in time.

 
10  TIME LIMITS

If no boat has finished by 9:00 on Saturday the race shall be abandoned. A boat 
that has not finished by 14:00 on Saturday will score DNF. 

Starting from 9:00 on Saturday the finishing line vessel may leave its place at the 
finishing line. The finishing line vessel will announce leaving on VHF channel 72.

 
11  REPORTING AND RETURNING OF TRACKERS

A boat shall log its finishing time on the finishing report. A boat shall also log the 
boats closest to her when finishing. Tracker and the finishing report signed by the 
skipper shall be handed over to the race office within 90 minutes of finishing. A 
boat not returning her tracker and finishing report within the time limit will get a 
time penalty defined in section 1.3.
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12  RETIRING

Any boat retiring from the race shall inform the race committee by telephone to 
phone numbers announced in the material delivered at the Skippers’ Briefing or to 
the starting or finishing line vessel on VHF channel 72.

 
13  PROTESTS

Protests are to be handed over to the race office by 11:00 on Saturday or if the 
boat has finished after 09:00 within two hours of finishing. Protests and their 
hearings will be announced on the race notice board in Pirita harbor from 12:00 
onwards. The first hearing will start at 12:30 at the earliest. 

14  RESULTS

Preliminary results will be calculated and announced as boats finish, if possible.

The results will be announced on the race website and on the race notice board in 
Pirita harbor.
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GENERAL INSTRUCTIONS

Race marina in Helsinki 

Helsinki–Tallinna Race marina will be built in Eteläsatama in the heart of the city center. 
You can moor just in time for the Skippers’ Briefing that will be held nearby in Bistro Block 
by Dylan at Eteläranta 18.

The race marina is for boats mooring overnight from Thursday to Friday. Not all boats can 
fit in the marina, hence the berths must be booked in advance. You can request a berth via 
the online entry system at https://entry.helsinkitallinnarace.fi. Business class boats, foreign 
boats and all-female crews are favored when assigning berths. 

Without a confirmed berth the race marina can be used briefly for crew boarding.

For bigger boats there are buoys outside Vironallas dock. In Vironallas dock boats can lie 
alongside in three rows. Smaller boats can moor bows-to or stern-to with poles. Your berth 
will be assigned to you when your reservation is confirmed. Depth is at least 2.7 m. The 
race marina is guarded at night and there is electricity on the piers but no other services. 
The marina is cramped and there is swell caused by passing ferry traffic.

More detailed instructions concerning the race marina will be given when your reservation 
is confirmed. 

Skippers’ Briefing

The Skippers’ Briefing will be held on Thursday, August 16th 2018 at 18:30 at the restaurant 
Block by Dylan, Eteläranta 18.

Participating in the Skippers’ Briefing is mandatory for all boats because tracking devices 
and other important race material will be delivered there. If needed the person in charge 
can authorize another person to represent the boat.

The crew list must be entered into the online entry system before the Skippers’s Briefing. 
A declaration of the boat meeting eligibility requirements shall be signed by the person in 
charge and presented at the Skippers’ Briefing.
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Necessary documents for boat and crew

Each boat shall carry all certifications and documents required by the authorities. At minu-
mum these include

- the vessel’s license for the VHF radio
- a SRC license to use the VHF radio for at least one crew member

A boat inspected in Finland (NOR 2.3 option a) shall hold a valid certificate of the inspec-
tion.

All crew members shall carry the documents required for traveling between Finland and 
Estonia. Only passport or EU identity card are valid documents. A driver’s license is not 
valid identification.

Courtesy flags are recommended.

Race information

The documents of this race can be downloaded also at the race website www.helsinkital-
linnarace.fi. Also any possible changes to the Notice of Race and to the Sailing Instructions 
will be published on the official notice board at the race website.

Current topics are shared also on the race Facebook pages www.facebook.com/helsinkital-
linnarace. Worth liking!

Race committee will be happy to assist you and can be reached by email at  
heltal@koivusaarenpursiseura.fi.
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INSTRUCTIONS FOR THE PARADE FROM  
THE RACE MARINA TO THE STARTING AREA

According to the Notice of Race and Sailing Instructions the participating boats shall follow 
these instructions. 

A boat shall start the parade from the race marina in Vironallas or north of the race ma-
rina. Boats start the parade independently and choose their own schedule. However, boats 
can start at 15:00 at the earliest. The length of the parade route is approx. 1.8 M and it will 
take approx. 30 minutes to pass through. The target speed for the parade is 4 knots.

A boat shall not impede cruise ship traffic. Silja Line departs at 17:00 and Viking Line at 
17:30.

A boat shall proceed west of Valkosaari, north of Harakka and north of Liuskasaari along 
the 1.8 m fairway if a boat’s draft allows this. A boat with a draft greater than 1.8 m can sail 
along the 2.4 m fairway east of Harakka Island. A boat with a draft greater than 2.4 m can 
sail along 7.9 m fairway east of Särkkä Island.

A boat shall listen to VHF channels 16 and 72 during the parade. A boat shall comply with 
instructions given by authorities or the race committee.

Competitors shall be prepared for a possible inspection during the parade. The race com-
mittee uses a tender to carry out the inspections. 

The race pennant and possible race flags must be visible throughout the parade.
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