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Poissa:

Pekka Kauppi

1.

Henrik avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2.

Hyväksyttiin Henrikin laatima esityslista.

3.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 29.9.2009 pöytäkirja

4.

Kilpailukausi 2010 Ranking ja BOW
IRC-toimikunta on tehnyt IRC-purjehtijoille suunnatun kyselyn. Kysymykset oli
jaoteltu luokkamestaruus- ,ranking- ja muihin kysymyksiin. Sähköpostikysely
lähetettiin noin 50:lle purjehtijalle ja vastauksia on saatu noin 33 kpl. Sami Ranta
oli kutsuttu kokoukseen selostamaan kyselyn tuloksia (Liite).
Jussi selosti ORC-toimikunnan suunnitelmia kaudeksi 2009. Toimikunta
ehdottaa 8-9 rankingkilpailua, joista 4 parasta lasketaan lopputuloksiin.
Toimikunta pitää yhteistyötä eestiläispurjehtijoiden kanssa tärkeänä ja kannattaa
siksi BOW:n järjestämistä Tallinnassa 2010. Sekä rankingsarja että BOW
on yhteinen ORC- ja IRC-veneille ja molemmissa lasketaan dual scoring tulokset.
Samin ja Jussin selostusten pohjalta käytiin pitkä keskustelu. Tärkeitä
kysymyksiä ovat mm.
- onko ORC- ja IRC-veneillä yhteinen ranking-ohjelma
- mitkä ranking-osakilpailut ovat
- miten ranking-pisteet lasketaan
- luokkajaot, 2 vai 3 luokkaa
- millä mittakirjoilla voi osallistua rankingiin ja BOW:iin
- onko yhteiset mestaruuskisat BOW:lla
- missä ja milloin BOW purjehditaan 2010
- missä BOW purjehditaan seuraavina vuosina
Todettiin, että yhteinen tavoite on kasvattaa kilpailevien veneiden määrää.
Todettiin tärkeäksi jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä eestiläisten purjehtijoiden
kanssa. Samoin SM-statuksen ylläpitäminen tai saavuttaminen on tärkeää.
Hallitus päätti yksimielisesti, että BOW purjehditaan Tallinnassa 5.-8.8.2010.
Kilpailu on Suomenmestaruuskilpailu tai Luokkamestaruuskilpailu sekä ORCettä IRC-veneille. Kisaan saa osallistua ORC- tai IRC-mittakirjalla tai molemmilla
ds-tuloslaskentaan.
Hallitus päätti yksimielisesti, että ranking-sarja 2010 on yhteinen sekä ORC- että
IRC-veneille. Päätettiin, että kilpailutoimikunta tekee lopullisen ehdotuksen

sarjaan kuuluvista osakilpailuista. Kannatusta saivat mm. WBRtB, VSSR, uusi
Bengtskär Race Hangossa, BOW, Helsinki-Tallinna Race, HL Race sekä
Syysseilaus. Sarjasta saattavat jäädä pois Prosailor, Hanko-Sandhamn ja
Pentala Race.
Ranking-pistelaskenta on yhteinen ORC- ja IRC-veneille. ORC-veneet saavat
pisteitä osallistuvien ORC-veneiden lukumäärän mukaan ja IRC-veneet
vastaavasti IRC-veneiden mukaan. Lopputuloksissa voittaa eniten pisteitä
saanut vene.
Lopullinen ranking-ohjelma käsitellään seuraavassa kokouksessa.
ORC-toimikunta tekee ehdotuksen luokkarajoista ja lähettää luokkajakoa
koskevan kyselyn ORC-kippareille. IRC-purjehtijat kannattavat 2 luokkaa.
Luokkajakoon palataan seuraavassa kokouksessa. Näiden pohjalta tehdään
toimintasuunnitelma esitettäväksi syyskokouksessa.
5.

Kauden päättäjäiset ja palkintojenjako järjestetään lauantaina 14.11. Haukilahden
Paviljongissa. Henrik, Jani ja Kristina suunnittelevat illan ohjelman ja tekevät
tilaisuuteen kutsun. Tilaan mahtuu 80 purjehtijaa.
Syyskokous pidetään torstaina 19.11. Blue Peterissä. Henrik laatii kokoukseen
toimintasuunnitelman ja Kristina tulo- ja menoarvion. Henrik on yhteydessä
vaalitoimikuntaan.Joakim selostaa ORC:n vuosikokouksen päätöksiä ja Olof
Rytövaara pyydetään kertomaan Pariisin IRC-kokouksen antia.

6.

Muut asiat
Olof Rytövaara on osoittanut kiinnostusta mahdollisuuteen lähettää
suomalaisjoukkue 2010 Commodores Cupiin. Kiinnostusta lienee myös
Ruotsissa ja Virossa.
Todettiin, että hallitus suhtautuu asiaan myönteisesti ja seuraa hankkeen
kehitystä. Aiheeseen palataan tarpeen mukaan.

Poistettu osio vedoten lakiin yksityisyyden suojasta.
7.

Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous keskiviikkona 11.11.2009 klo 18
Blue Peterissä.
Henrik päätti kokouksen klo 21.45.

Puolesta

Kristina Lindqvist
Liite

Henrik Andersson

IRC-kyselyn analyysi
Sami Ranta ja Olof Rytövaara eivät anna lupaa julkaista

