Taulukko vai todistusvene
+ Avomeripurjehtijat ylläpitää taulukkoa
yleisimmistä aktiivisesti kilparadoilla käyvistä
veneistä (kansallinen erikoisuus)
+ Taulukkovene on laskettu samalla VPP
ohjelmalla kuin ”todistusvene”
+ Oletukset taulukkoveneelle on tehty suurimpien
mahdollisten purjeiden pinta-alan ja ORC
säännön oletusmiehistön painon mukaan
+ Veneen paino taulukossa on tyhjän veneen
paino. Painoon ei kuulu mikään varuste tai purje
tai edes katsastusvaruste.

FinRating todistus
+ Todistuksen ensimmäisellä sivulla on
esitetty veneen perustiedot, johon
suorituskykylaskenta perustuu
+ Veneen nopeusarvio –taulukkoa voi
purjehtija käyttää arvioidessaan oman
veneensä nopeutta, ei ota erityisesti
huomioon aallokkoa
+ Sail Limits – mukana olevien purjeiden
maksimimäärä. FinRating/ORC Club
sertifikaatissa näytetään vain suurimpien
purjeiden tiedot
+ Todistuksen tiedot ovat veneen
henkilökohtaiset tiedot

FinRating todistus
sivu 2
+ FinRating tasoitusluku on näkyvissä sivulla
2, korostettu Punaisella
+ Kilpailunjärjestäjä voi päättää käyttää myös
jotain muuta soveltuvaa kerrointa, esim
järvialueilla “Low” tai “Medium” voisi soveltua
paremmin - suorituskykylaskennassa käytetty
kevyttä tuulta
+ Todistuksessa on esitetty muitakin
tasoituskertoimia, esim windward leeward
joka voisi sopia ratakisan kertoimeksi.
+ Kun todistus on julkaistu, sähköisessä
versiossa on nähtävillä myös muiden maiden
kertoimet

FinRating todistus, DH ja NS
+ Veneellä voi olla yhtä aikaa voimassa kolme
todistusta: FinRating, Double-Handed (DH) ja
Non-Spin (NS) todistukset
+ Jokaisessa todistuksessa voi olla omat purjeet ja
eri miehistöpaino

Oletuspurje, maksimipurje,
puuttuvat mitat
+ FinRating todistusta hakevalla veneellä on oltava
myötätuulipurje (spinnu, assy)
+ Jos purjetta ei ole, veneelle voidaan myöntää
vain NS todistus. Ei välttämättä voi kilpailla kuin
“perheluokassa”, kilpailunjärjestäjä määrää.
+ Jos veneeseen ilmoittaa alimittaisen purjeen
mitat, sääntö käyttää laskennallista “rated area”
pinta-alaa myötätuulipurjeelle.
+ Jos purjeesta puuttuu mittoja, säännössä on
määritelmiä miten määrätään oletusmitat. HLP
on oltava.

Muut mittaukset
+ Jos vene haluaa ORC International
todistuksen, kelpaavat ainoastaan
pätevän mittaajan ottamat lukemat
+ Jos mittaukset tehdään FinRating
todistusta varten, mitat voi ottaa omistaja
tai kuka tahansa joka asiasta hiukan
tietää – samoin oli LYS aikoina
+ Oman veneen puuttuvia mittoja
hakemusta varten voi myös etsiä sailors
servicestä osoitteessa orc.org josta
löytyy kaikki julkaistut mittakirjat.

Mittaustarkkuus
IMS 2022
+ Purjeet: pyöristetään seuraavaan tasacm lukemaan. Mitattu arvo 1502mm on
1.51m
+ Muut mittaukset: pyritään mm
tarkkuuteen
+ Tarvittavat mitat kysytään orc club app –
hakemuksessa. Säännöt ja
mittausohjeet löytyvät orc.org. Myös
videoita joissa opastetaan oikea
mittaustapa.
+ Koulutettujen mittaajien yhteystiedot
ovat avomeripurjehtijoiden sivuilla

Mikä vaikuttaa FR
mittalukuun?
+ Kaikki laskentaohjelmaan (VPP)
syötetty data vaikuttaa FinRating
kertoimeen
+ Taulukkoveneen miehistöpaino
perustuu veneen perusmittoihin
+ Taulukkoveneen purjeet on määritelty
VPP ohjelman avulla suurimmiksi
mahdollisiksi. Normaalissa veneessä ei
siten ole yleensä suurempia purjeita

FinRating todistus
+ Todistus itsessään ei anna mitään etua,
FR kertoimen muutos todistusvenellä
verrattuna taulukkoveneeseen perustuu
annettuun dataan
+ Omien purjeiden mittaus ja miehistön
painon määrittely melko tarkasti
+ Kilpailuissa tulokset voivat olla
sekuntipeliä, huipputasolla purjeet mitataan
vuosittain
+ Todistusveneellä on aina etu FR
kertoimessa taulukkoveneeseen verrattuna
jos tiedot ovat oikein.

Paljonko
miehistöpaino ja
purjeet vaikuttavat
+ Pieni laskentavertailu
+ Perustiedot ovat 2022
taulukkoveneiden mukaiset
+ Genua n.150% ja fokka n. 100%
+ Crew weight VPP mukainen ja light
crew n. 4 henkilöä (75kg)

Laskentaesimerkit, First 31.7 ja Inferno 29
Crew
FinRating Weight

LPG_Meas
ured
Area_Jib_Measured

First 31.7 LR fi.dxt

0,9312

550

5,25

33,06

150 %

First 31.7 LR fi genua pieni crew.dxt

0,9276

300

5,25

33,06

150 %

0,912

550

3,54

20,9

101 %

First 31.7 LR fi fokka pieni crew.dxt

0,9103

300

3,54

20,9

101 %

Inferno 29.dxt

0,9002

455

4,75

25,88

102 %

Inferno 29 genua, pieni crew.dxt

0,8968

300

4,75

25,88

151 %

Inferno 29 fokka.dxt

0,8869

455

3,2

15,96

102 %

Inferno 29 fokka, pieni crew.dxt

0,8846

300

3,2

15,96

151 %

First 31.7 LR fi fokka.dxt

Tuloksia, First 31.7

1h race

4h race

Crew 250kg, vaikutus genuaveneessä

0,0036

12,96

52 s

Genua vs fokka, full crew

0,0192

69,12

276 s

Genua vs fokka, small crew

0,0173

62,28

249 s

Crew 250kg, vaikutus fokkaveneessä

0,0017

6,12

24 s

Tuloksia, inferno 29

1h race

4h race

Crew 155kg, vaikutus genuaveneessä

0,0034

12,24

49 s

Genua vs fokka, full crew

0,0133

47,88

192 s

Genua vs fokka, small crew

0,0122

43,92

176 s

Crew 155kg, vaikutus fokkaveneessä

0,0023

8,28

33 s

