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Kilpapurjehdussääntöihin tulleita muutoksia 2021

- Velvoite hädässä olevien auttamiseen myös tukihenkilöille 
- Lähtölinjalla vain veneen rungon pitää olla lähtöhetkellä linjan takana
- Sääntö 14 (b) on nykyään sääntö 43.1 (c). Kulkuun oikeutetun veneen 

vapauttaminen säännön 14 rikkomuksesta.
- Uusi sääntö 20.4 Lisävaatimuksia huudolle vastakäännöstä varten. 

Tarvittaessa käsimerkkejä, radio tms.
- Uusi sääntö 37 Etsintä ja pelastusohjeet. Kilpailulautakunta nostaa 

viestilipun V, jolloin velvoite tarkkailla kilpailulautakunnan 
kommunikaatiokanavaa etsintä- ja pelastusohjeiden vuoksi.

- Muutos sääntöön 41. Sairaan tai vaarassa olevan miehistön jäsenen 
pelastamiseen saadusta avusta ei voida hylätä mahdollisesti siitä 
saavutettavasta edusta huolimatta.

- Sääntö 48.2 Veneestä pudonneen tai uimaan lähteneen ei tarvitse olla 
veneessä ennen kuin vene voi jatkaa purjehdusta kohti seuraavaa 
merkkiä, mutta täytyy olla kosketuksessa siihen.



10 ERI HALSSEILLA

11 SAMALLA HALSSILLA, PEITTO

12 SAMALLA HALSSILLA, EI PEITTOA

13 VASTAKÄÄNNÖSTÄ TEHDESSÄ

RYHMÄ A KULKUOIKEUS



RYHMÄ A   Kulkuoikeus

10 ERI HALSSEILLA
Kun veneet ovat eri halsseilla, vasemmalla halssilla olevan veneen
täytyy väistää oikealla halssilla olevaa venettä.

11 SAMALLA HALSSILLA, PEITTO
Kun veneet ovat samalla halssilla ja peittävät toisiaan, tuulen puolen
veneen täytyy väistää suojan puolen venettä.

12 SAMALLA HALSSILLA, EI PEITTOA
Kun veneet ovat samalla halssilla eivätkä peitä toisiaan, selvästi perässä
olevan veneen täytyy väistää selvästi edessä olevaa venettä.

13 VASTAKÄÄNNÖSTÄ TEHDESSÄ
Sen jälkeen kun vene on ohittanut tuulensilmän, sen täytyy väistää
muita veneitä, kunnes se on tiukasti vastaisessa suunnassa. Tänä aikana säännöt 10, 11 ja 12 eivät päde. 
Jos kaksi venettä on yhtä aikaa tämän säännön alaisena, vasemmalla puolella tai perässä olevan täytyy
väistää.



Sääntö 10  Eri halsseilla



Sääntö 10  Eri halsseilla



Sääntö 10  Eri halsseilla



Sääntö 11  Eri halsseilla



Sääntö 11  Eri halsseilla



Sääntö 12  Samalla halssilla, ei peittoa



Sääntö 13  Vastakäännöstä tehdessä

Blue should take a penalty. Blue still did not keep clear between the time she passed head to 
wind until she was on a close-hauled course.



Sääntö 13  Vastakäännöstä tehdessä



Sääntö 13  Vastakäännöstä tehdessä



Sääntö 14  Kosketuksen välttäminen



Sääntö 15 Kulkuoikeuden saaminen



Sääntö 15 Kulkuoikeuden saaminen



Sääntö 16
Suunnan muuttaminen



Sääntö 16
Suunnan muuttaminen



Sääntö 16
Suunnan muuttaminen



Sääntö 16
Suunnan muuttaminen



Sääntö 17
Samalla halssilla; Oikea suunta

17 SAMALLA HALSSILLA; OIKEA 
SUUNTA
Jos selvästi perässä oleva vene saa peiton 
enintään kahden rungonpituutensa
etäisyydellä samalla halssilla olevaan 
veneeseen tämän
suojan puolelta, se ei saa purjehtia oikeaa 
suuntaansa ylemmäksi
niin kauan kuin veneet pysyvät samalla 
halssilla ja peittävät toisiaan
tällä etäisyydellä, ellei se näin tehdessään 
viipymättä purjehdi toisen
veneen perän taakse. Tämä sääntö ei päde, 
jos peitto alkaa silloin kun
sääntö 13 vaatii tuulen puolen venettä 
väistämään.



Sääntö 18.2
Merkkitilan antaminen



Sääntö 18.2
Merkkitilan antaminen



Sääntö 18.2
Merkkitilan antaminen



Sääntö 18.2
Merkkitilan antaminen



Sääntö 18.3
Tuulensilmän ohittaminen 
vyöhykkeessä



Sääntö 18.3
Tuulensilmän ohittaminen 
vyöhykkeessä



Sääntö 18.3
Tuulensilmän ohittaminen 
vyöhykkeessä



Sääntö 18.3
Tuulensilmän ohittaminen 
vyöhykkeessä



Sääntö 18.4
Jiippaaminen



Sääntö 18.4 Jiippaaminen. Sääntö ei päde porttimerkillä





Ryhmän C (MERKEILLÄ JA ESTEILLÄ) eivät koske purjehduskelpoisen veden 
ympäröimää lähtömerkkiä lähdettäessä.



Sääntö 19.2 Tilan antaminen esteellä



Sääntö 19.2 
Tilan antaminen esteellä



Sääntö 19.2 
Tilan antaminen esteellä



Sääntö 19 TILA ESTEEN OHITTAMISEEN
Sääntö 20 TILA VASTAKÄÄNNÖKSEEN ESTEELLÄ

19.2 b) Tilan antaminen esteellä
20.1 Huutaminen
20.2 Vastaaminen
20.3 Huudon välittäminen seuraavalle veneelle

20.2 (b) Huudon kohteena olleen veneen täytyy 
reagoida, vaikka se rikkoisi sääntöä 20.1



RYHMÄ D   Muut säännöt

21 LÄHTÖVIRHEET; RANGAISTUKSEN SUORITTAMINEN;
PURJEEN PAKITTAMINEN

21.1 Kun vene lähtöviestinsä jälkeen purjehtii kohti lähtölinjan tai sen 
jommankumman jatkeen lähtöpuolta lähteäkseen tai noudattaakseen 
sääntöä 30.1, sen täytyy väistää venettä, joka ei ole samassa tilanteessa, 
kunnes sen runko on kokonaan lähtöpuolella.

21.2 Kun vene suorittaa rangaistusta, sen täytyy väistää venettä, joka ei
suorita rangaistusta.

21.3 Kun purjeen pakittamisen seurauksena vene liikkuu veteen nähden
takaperin tai sivuttain tuulenpuolelle, sen täytyy väistää venettä, joka
ei liiku siten.



Sääntö 21.1 
Lähtövirheet



RYHMÄ D   Muut säännöt

22 KAATUNEENA, ANKKURISSA TAI KARILLA;PELASTUSTOIMISSA
Mikäli mahdollista, veneen on vältettävä venettä, joka on kaatunut tai joka ei vielä ole 
hallinnassa kaatumisen jälkeen, on ankkurissa tai karilla taikka joka yrittää auttaa 
vaarassa olevaa henkilöä tai alusta. Vene on kaatunut, kun sen mastonhuippu on vedessä.

23 TOISEN VENEEN HÄIRITSEMINEN
23.1 Mikäli kohtuullisesti mahdollista, vene joka ei kilpaile, ei saa häiritä kilpailevaa 
venettä.

23.2 Mikäli kohtuullisesti mahdollista, vene ei saa häiritä venettä, joka suorittaa 
rangaistusta, purjehtii eri rataosuutta tai säännön 21.1 alaisena. Tämä sääntö ei 
kuitenkaan päde lähtöviestin jälkeen, kun vene purjehtii oikeaa suuntaansa.



Casebook 2021-2024
Case 36, rule 49.2

- Asennot 1, 2 ja 3 ok
- Asento 4 ok, jos veneessä on 
kaksi kaidevaijeria
- Asennot 5 ja 6 kiellettyjä.


