
Kallan Kierto 4.8.2018  (kilpailupäällikkö Sanna Päivärinnan sp-viesti 5.8.2018) 
 
Kallan Purjehtijat ry:n Kallan kierto -purjehduskilpailuun osallistui kaikkiaan 5 venekuntaa. 
Kaakonpuoleinen tuuli käynnisti kisat mukavassa 4-5 m/s tuulessa, joka siivittikin fleetin 
noin kolmessa tunnissa Kallan karien tuntumaan. Kevenevä tuuli kuitenkin pakotti 
lautakunnan lyhentämään alkuperäisen radan, joten Ulkokallan sijaan veneet kiersivät 
menestyksekkäästi Maakallan.  
Ensimmäisenä Maakallan ohitti Lasse Kärjän venekunta. 
 
Paluupurjehdusta haastoi lopulta lähes olemattomaksi keventynyt tuuli, ja viidestä 
venekunnasta vain kaksi pääsi purjehtimaan maaliviivan yli, muiden keskeytettyä ja 
siirryttyä purjehduksesta moottoriajoon.  
 
Maaliin purjehti ensimmäisenä Kari Isopahkalan venekunta H-vene Milenalla. Toiseksi 
maaliin purjehti Kingfisherillä Lasse Kärjän venekunta. 
 
Molemmat veneet tekivät virheen radan kierrossa, jättäen ensimmäisen kiertomerkin eli 
Rahjan satamaa lähinnä olevan jääpoijun (vihreä lateraali) kiertämättä. Sen sijaan 
molemmat veneet kiersivät merkkiä seuraavan vihreän lateraalin, jota ei ollut merkitty 
kiertomerkiksi. 
Toisen kiertomerkin eli Roima Raconin kohdalla Isopahkalan venekunta oli reilusti edellä 
muuta fleetiä. Venekunta kuitenkin teki käännöksen ja lähti purjehtimaan takaisin rantaa 
kohti luullen tulleensa diskatuksi. 
 
Kilpailupäällikkö viestitti venekunnalle sen ohitettua paluumatkalla Roima Raconin, että 
veneen tulisi palata takaisin kilpailuun. Lautakunta oli päättänyt rangaista diskaamisen 
sijaan virheen tehneitä venekuntia aikasakolla.  
 
Isopahkalan venekunnan palattua takaisin kisaan se kiersi Roima Raconin uudestaan. 
Tästä ylimääräisestä lenkistä H-vene purjehti ylimääräistä kaiken kaikkiaan 23 minuuttia ja 
55 sekuntia. Venekunnan palatessa takaisin kilpailuun se menetti johtoasemansa muun 
fleetin päästessä Raconin kohdalla H-veneen ohitse. Lautakunta katsoi venekunnan 
tekemän ylimääräisen lenkin riittäväksi aikasakoksi venekunnan tekemästä virheestä. 
 
Kärjän venekunnalle puolestaan laskettiin aikasakko seuraavasti: Lautakunta käynnisti 
ajanmittauksen Kärjän kipparoiman Kingfisherin ohittaessa Roima Raconin ja sammutti 
ajanmittauksen Kingfisherin jälkeen seuraavan venekunnan tavoittaessa kiertomerkin. 
Tästä saatiin ajaksi 14 minuuttia ja 26 sekuntia. 
Kärjän venekunnalle laskettiin aikasakko aikojen 23:55 min ja 14:26 min keskiarvosta, joka 
teki sakoksi 19 minuuttia ja 11 sekuntia. 
 
Alla vielä kuvana tuloslista. Milenan tasoitettu voittoaika oli 6:08:36 ja Kingfisherin 
tasoitettu aika 8:17:23. 
 
Kiitos vielä kaikille mukana olleille ja ylipäätään KaPulle mahdollisuudesta saada olla 
mukana! 
 
Hyvää purjehduskauden jatkoa toivottaen, 
 
Sanna 


