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1.

Henrik avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2.

Hyväksyttiin Henrikin laatima esityslista.

3.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 14.4.2010 pöytäkirja.

4.

Kilpailukausi 2010

Pöytäkirjanote

Jussi selosti 20.9. pidettyä ORC-toimikunnan kokousta, jossa todettiin mm. että
pitkien kilpailujen tuloslaskentaa voisi yksinkertaistaa. ORC-rankingissa on tehty
2010 206 suoritusta kun 2009 vastaava luku oli 227. Kokouksessa oli myös
keskusteltu siitä, että onko rankingsarjassa liikaa osakilpailuja. Varsinkin kevään
kisojen osanotto oli pientä.
Uusi Prosailor LYS-ranking on ollut onnistunut. Isossa luokassa on ollut osanottajia 137 ja pienessä 134 venettä.
ESF:n järjestämä BOW onnistui hyvin. SM-arvo saavutettiin jälleen 2- ja 3luokassa. Eestiläisten osanotto jäi tällä kertaa vähäiseksi päällekkäisten
kilpailujen vuoksi.
ORC-toimikunta oli keskustellut kokouksessaan purjehditun ratakisan mitätöimisestä BOW:lla. Kilpailulautakunta purjehdutti ratakisan tuulen kääntymisestä
huolimatta ja kilpailun tuomaristo mitätöi sen myöhemmin.Todetiin ettei näin ole
hyvä menetellä ja SM-säännöt on muutettava niin, ettei jury voi päättää
hylkäyksestä jälkikäteen. Toimikunta aikoo muutenkin päivittää SM-säännöt
vuodeksi 2011.
Jussi toivoi myös huolellisempaa kilpailuohjeiden oikolukua. Ohjeiden
rataselostuksissa oli puutteita ja sekavuutta ja radat julkaistiin liian myöhään.
Rataselostukset on julkaistava hyvissä ajoin, että kilpailijat ehtivät tutustua niihin
ajoissa ja voivat esittää tarpeen mukaan kysymyksiä kipparikokouksessa jolloin
turhat väärinymmärrykset voidaan välttää.Katsastukset aiheuttivat jonkun verran
päänvaivaa kilpailijoille ja myös seuran katsastusmiehille.Kisojen illanvietto oli
erittäin onnistunut.
Todettiin että on aiheellista järjestää tapaaminen tärkeiden kilpailujärjestäjien
kanssa ja koettaa parantaa yhteisvoimin mm. kilpailuohjeita, tiedotusta
osanottajille mm. radan muutoksista, VHF:n käyttämistä lähdöissä ym.
5.

Päätettiin järjestää yhdistyksen syyskokous viikolla 47 Blue Peterissä. ISAF:in
ja ORC:n vuosikokoukset ovat Ateenassa 4.-11.11. joten oletettavasti voimme
kertoa syyskokouksessa Ateenan kokousten antia.

Päätettiin järjestää kauden päättäjäisjuhla Blue Peterissä. Vaihtoehtoisina
päivinä ovat la 20.11, pe 19.11. tai pe 26.11. Päätettiin pyytää Offshore
Weekilläkin esiintynyt bändi soittamaan. Poistettu osio vedoten lakiin
yksityisyyden suojasta.Lisäksi pyydetään Tea Ekengreniä kertomaan Swan
45 MM-kisoista. Ilmoittautumiset juhlaan tehdään nettisivun kautta Kristinalle.
6.

Kausi 2011
Ehdotetaan Kalevin pursiseuralle BOW:n järjestämistä Tallinnassa ensisijaisesti
29.-31.7. tai toissijaisesti 5.-7.8.2011. Pitkän avomerikisan muuttamista
päiväkisaksi harkitaan koska yökisa karsii pieniä veneitä ja samalla voidaan koko
BOW:n aikataulua tiivistää.
Todettiin että luokkarajat on pyrittävä saamaan yhtenäisiksi eestiläisten kanssa.
Keskusteltiin ORC-rankingsarjasta 2011. Todettiin että sen on oltava
monipuolinen sarja erilaisia kilpailuja. Todettiin että Pyytinkarin kisa ei ole ollut
suosittu. ESF aikoo järjestää taas Pentala Racen elokuussa. Hanko-Sandhamn
on ehdotettu poisjätettäväksi. Todettiin ettei kisoja saa olla liikaa. Päätettiin että
ORC-toimikunta työstää sarjaa ja tekee ehdotuksen seuraavaan kokoukseen.
Kimmo ja Jani ovat keskenään miettineet yhteistä rankingia isoille veneille.
Offshore1-sarjaan voisivat osallistua kaikki ORC- tai IRC-mittakirjan omistavat
veneet, joiden GPH on alle 625 tai TCC yli 1,030. Kaikilta vaaditaan sen lisäksi
LYS-todistus, joka perustuu veneiden ORC- ja IRC-mittakirjoihin. OFF1laskentaa käytettäisiin vain rankingissa ja luokkien omat mestaruuskisat
purjehdittaisiin edelleenkin erikseen. ORC2 - ja 3 purjehtivat omissa luokissaan
rankingin kuten ennenkin.
Jani ja Kimmo ovat tiedustelleet kiinnostusta 13 IRC-veneeltä ja vastaanotto on
ollut myönteinen. Kimmo esittelee asiaa Finircin vuosikokouksessa 11.10.
LYS-rankingia jatketaan 2011.
Kimmo kertoi myös saaneensa palautetta purjehtijoilta ORC-kilpailujen
tuloslaskennasta. Lyhyet kisat ja ratakisat ovat olleet onnistuneita mutta eniten
kysymyksiä ovat herättäneet pitkien kisojen tulokset vaihtuvissa olosuhteissa,
scratch sheetien paikkaansapitämättömyys ja mahdollisesti tuloslaskijan oman
näkemyksen vaikutus olosuhteiden huomioimiseen.
Mm. Saksassa käytetään yksinkertaisempaa laskentaa ja ORC MM:n pitkä kisa
laskettiin yhden luvun kertoimella. Sydney-Hobart purjehdittiin GPH:lla.
Palautetta on tullut yhden luvun laskennan puolesta mm. siksi, että tilanteen
seuranta on helpompaa. Myös se, että annetut scratch sheetit eivät enää
pädekään muuttuneissa olosuhteissa aiheuttaa purjehtijoille päänvaivaa. Monet
purjehtivat hyväksyvät mielummin scratch sheetin mukaiset tulokset vaikkeivät
ne olisikaan täsmälleen muuttuneiden tuulten mukaiset.
Todettiin että ORC-toimikunta valmistelee ranking-sarjaa seuraavaan
kokoukseen ja miettii samalla pitkien kisojen tuloslaskentajärjestelmää. Myös
ORC-luokkarajoja kaudeksi 2011 valmistellaan seuraavaan kokoukseen.

7.

Merenkävijät on päättänyt järjestää 2012 ORC MM-kisat mikäli ne myönnetään Suomelle. Pekka Lopmeri valmistelee Ateenan kokouksessa jaettavaa
kilpailuesitettä. Päätettiin että Avomeripurjehtijat maksaa esitteen painotyön.
Poistettu osio vedoten lakiin yksityisyyden suojasta.Sopivimpana
ajankohtana pidettiin elokuun alkupuoliskoa.
Ateenan kokouksiin osallistuvat näillä näkymin Patrick Lindqvist, Pekka Lopmeri,
Joakim Majander ja mahdollisesti Henrik Andersson. Matkajärjestelyt hoidetaan
SPL:n kanssa.

8.

Kimmo selosti talvikauden koulutussuunnitelmia. Avomeripurjehtijat ei järjestä
omaa turvallisuuskoulutusta vaan opastaa kiinnostuneet jäsenet Meriturvan
yleisille kursseille. Tietoa näistä laitetaan nettisivulle.
Keväällä järjestetty North U:n trimmauskurssi oli erittäin suosittu ja osanottajia oli
noin 100. Kimmo selvittää vastaavan taktiikkakurssin järjestämistä tulevana
keväänä. Toimikuntaa suunnittelee myös perinteisen Koulutuspäivän järjestämista.

9.

Todettiin että Suomen Purjehtijaliitto ja Suomen Veneilyliitto ovat päättäneet
29.8.2010 ylimääräilsillä Purjehtijapäivillä yhdistyä Suomen Purjehdus ja
Veneily ry:ksi. Uuden yhdistyksen ensimmäinen vuosikokous pidetään
perinteisten Purjehtijapäivien tapaan marraskuun lopussa.

10.

Poistettu osio vedoten lakiin yksityisyyden suojasta.

11.

Keskusteltiin palkintojen hankkimisesta ranking-sarjoihin. Tom Finell on
onnistunut hankkimaan lahjoittajan LYS-miehistöille jaettaville viinipulloille.
Pyydetään Kimmoa tiedustelemaan maksajaa vastaaville ORC-viinipulloille.
Venekohtaiset ORC- ja LYS-palkinnot hankitaan ProSailorista yhteistyösopimusten mukaisesti.

12.

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 10.11.2010
Henrik päätti kokouksen.

Puolesta

Kristina Lindqvist

Henrik Andersson

