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Kalliosaaren Yöajo 2017

KUTSU

Kuka Suomen Meripelastusseura - Korpilahden Järvipelastajat ry järjestää

XXIII KALLIOSAAREN YÖAJOn

Mikä joka on moottoriveneiden yönavigointikilpailu

Milloin lauantaina 23.9.2017 noin kello 21 alkaen (auringonlaskun jälkeen).

Missä Lähtöpaikka on Korpilahden Järvipelastajien tukikohdan laituri  
Kalliosaaressa (61°57’P, 25°35’I), johon osallistujien toivotaan kokoontuvan

kello 19 mennessä. Kipparikokous pidetään kello 20.

Kenelle Tapahtuma on tarkoitettu moottoriveneille, ja siihen erityisesti haastetaan 

järvipelastusyhdistysten pelastusveneet ja etsintälaivueveneet.

Säännöt Kilpailu laaditaan Pohjois-Päijänteellä noudatettujen perinteiden mukaisesti, 

mitkä pääosin noudattavat muinaissuomalaisten merenkulkukilpailujen 

sääntöjä. Osallistujille jaetaan viimeistään kokoontuessa yleisohje, jossa 

kerrotaan suoritustapa ja pistelaskuperusteet. Kilpailussa ei ole luokkajakoa. 

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu
Ilmoittautuminen tiistaihin 19.9. mennessä, jotta tiedetään kilpailu- 

papereiden määrä. Osallistumismaksu on 20 euroa venekunnalta.

Jari Vuorinen 0400 643 052 tai vuorijar@gmail.com

Ilmoitettavat tiedot: vene, päällikkö, navigaattori, 
yhteystiedot, sähköpostiosoite
(kilpailunopeus)

Osallistujaluettelo
Julkaistaan 20.9.2017 ja lähetetään osallistujille sähköpostilla.

Samalla toimitetaan kilpailun yleisohjeet osallistujille.

Tulokset Tulokset lasketaan ja julkaistaan välittömästi kilpailun jälkeen maalipaikalla 

Kalliosaaressa.



Palkinnot Palkinnoksi voittaja saa kiinnityksen kiertopalkintoon sekä määrättömästi 

kunniaa ja arvostusta vertaistensa joukossa. Joku osa osanottomaksuista 

palautetaan ensimmäisille. Toiseksi jäänyt venekunta vastaa seuraavan 

kilpailun järjestämisestä.

Miehistö Osallistuvan veneen maksimimiehistö on viisi henkeä ja ainakin päällikkö ja

navigaattori on nimettävä. Koulutustarkoituksessa ja/tai isoissa veneissä 

määrä voi olla suurempikin. Erivapauksia myönnetään.

Varusteet Veneen varustus on vapaa, mutta suositeltava. Toisin sanoen päällikön 

vastuulla on, että hän voi miehistöineen liikkua pimeällä järvellä turvallisesti

kaikissa keleissä. Kaikki lisävarusteet sallitaan, koska niiden olemassaolo ei 

ratkaise, vaan taito niiden käytössä. 

Valaistun kilpailunumeron kiinnittämiseen kannelle tulee varautua sekä 

siihen tarvittavaan virran syöttöön (12VDC).

Reitti Reitti sisältää kaksi jaksoa yhteispituudeltaan noin 15 meripeninkulmaa. 

Reitin saa kartalle perusnavigointitaidoilla, vaikeampaa on edelleenkin sen 

ajaminen ja rastipoijujen löytäminen aikataulussa.

Kartta Reitti laaditaan J-karttasarjan lehdelle 321.

Nopeus Kilpailunopeus on 6 solmua. Muita aikatauluja lasketaan vain etukäteen 

pyydettäessä, viimeistään ilmoittautumisen yhteydessä. 

Vastuu Jokainen osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Järjestäjä ei ole vastuussa 

kilpailun aikana tai sen johdosta mahdollisesti aiheutuvista tapaturmista tai 

muista vahingoista.

Varaukset Järjestäjä varaa itselleen oikeuden kilpailun läpiviennin vaatimien lisämää 

räysten antamiseen sekä kilpailun tai sen osan siirtoon tai peruuttamiseen, 

mikäli olosuhteet sitä vaativat.

TERVETULOA!

Toivottavat vuoden 2016 kilpailun kakkoset OLGAsta

Kaarlo Lahtinen, kilpailun johtaja Ossi Vuorinen, ratamestari

kaarlo.lahtinen@  gmail.com ossi.vuorinen@suomi24.fi

0400 294969 0400 244570


