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KÖYDET IRTI-TAPAHTUMA 2018  OSALLISTUJAOHJE 
Vehkalahden Veneseura ry 
 

 

Yleistä 
 
Köydet Irti -kilpailutehtävät on laadittu siten, että niiden suorittamiseen voi osallistua 
jokainen perhemiehistön tai venekunnan jäsen. Taso on sellainen, josta veneilijät 
joutuvat selviämään normaalistikin vesillä liikkuessaan. 
Tapahtuma sopii niin moottori- kuin purjeveneillekin. Köydet irti -tapahtuma järjestetään 
vuosittain elokuun viikonloppuina, eri veneilyseuroissa, eri puolella Suomea. 
 
Kipparikokous ja lähtö 
 
Tapahtuma alkaa kipparikokouksella lauantaina 11.8.2018 klo 10:00 Vehkalahden 
Veneseuran saaritukikohdassa Haminan Majasaaressa (lat 60º27,77´  lon 27º13,63´). 
Kipparikokouksessa osallistujille selvitetään kilpailun pelisäännöt sekä jaetaan kilpailuun 
liittyvät kirjalliset tehtävät, jotka voi tehdä maissa ennen varsinaista veneellä ajettavaa 
kilpailureittiä tai sitten reitillä. Tehtävien vastaukset palautetaan maaliin tulon jälkeen 
kilpailun järjestäjälle. 
 
Kippareiden lisäksi koko miehistö on tervetullut kipparikokoukseen mukaan, jotta 
kilpailun kulku tulisi selväksi jokaiselle mukana olijalle. 
Kilpailu järjestetään kaikille osallistujille avoimena (ei tarvitse kuulua mihinkään 
veneseuraan). Kaikki osallistujat ovat tervetulleita Majasaareen jo perjantaina. 
Osallistumismaksua ei peritä. 
 
Kilpailurata ja -tehtävät 
 
Kilpailuradan kulkuohje on valmis reittipiirros, jonka varrelta etsitään valokuvien 
esittämiä kohteita, meressä sijaitsevia poijuja sekä saarien rannoilta löytyviä maatauluja. 
Kilpailun meriosuus kestää noin kaksi tuntia. Kilpailu lähtee Majasaaren lähistöltä ja 
päättyy kipparikokouksessa kerrottavaan kohteeseen. 
Kilpailureitillä on veden syvyyttä sen verran, että se soveltuu hyvin myös purjeveneille ja 
muille suuremman vedensyvyyden vaatimille aluksille. Kilpailureitillä ei ole siltojen 
alituksia. 
Kilpailun yhtenä arviointiperusteena on ihanneajassa pysyminen. Jokaiselle venekunnalle 
annetaan lähtöaika ja venekuntien aikataulussa pysymistä sekä nopeuksia valvotaan 
salaisilla aikatarkistuspisteillä. 
Kilpailussa tarvittavat välineet ovat katsastettu tai vastaavasti varustettu vene, A-
merikarttasarja (WGS84), astelevy, harppi, kynä ja kiikarit. Kaikkien elektronisten 
laitteiden käyttö on sallittu ja jopa suositeltavaa. 
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Miehistön vähimmäiskooksi suositellaan turvallisuussyistä vähintään kahta henkilöä. 
Maaliin tulon ja rantautumisen jälkeen suoritetaan maatehtäviä järjestäjien antamien 
lisäohjeiden mukaisesti. 
 
HUOM. Kilpailun järjestäjien toivomus on saada mukaan tässä lajissa ensikertalaisia. 
Mikäli venekunnan kippari ja navigaattori ei ole kumpikaan aiemmin toiminut 
navigointikilpailuissa kipparina tai navigaattorina, saa venekunta ratamestarilta 
ylimääräisen kilpailuun liittyvän vinkin/helpotuksen. 
 
Tulosten julkistaminen ja palkintojen jako 
 
Tulokset julkaistaan ja palkinnot jaetaan kilpailupäivänä, erikseen ilmoitettavana 
ajankohtana. 
Kilpailussa palkitaan kolme parasta venekuntaa ja kaikki osallistujat ovat mukana 
valtakunnallisessa arvonnassa, jossa pääpalkintona on SPV:n järjestämä Välimeren 
matkapurjehdus kahdelle hengelle. Lisäksi arvotaan Venemestari-lehden vuosikerta. 
 
Vastuut 
 
Osallistuminen kilpailuun tapahtuu osallistujien omalla vastuulla. Kilpailutilanne ei 
vapauta veneen päällikköä vastuuasemastaan. 
 
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
 
Kilpailun johtaja/Ratamestari 
Kai Ristola 
puh. 040 538 4689 
kai.ristola@cads.fi 
 
 
Ilmoittautumiset mielellään ennakkoon, viimeistään kipparikokouksessa lauantaina 
11.8.2018 klo 10:00 Majasaaressa. 
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