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Tässä numerossa:Tässä numerossa:
• Kauden 2000 Purjehdusohjelma
• Miten menestyt kisoissa
• Uutisia maailmalta ja kotimaasta
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Styyra 1/2000Styyra 1/2000

Kevät Styyra sisältää perinteisesti
tulevan kauden purjehdusohjelman,
rahastonhoitajan sivun sekä uutissivun.

Olen myös kirjoittanut lyhyen artikkelin
menestymisestä rc-purjehduksessa.
Neuvot ja vinkit voivat olla hyvät
erityisesti aloitteleville purjehtijoille,
joskus myös pidemmälle ehtineille…

Kesän aikana ilmestyy mahdollisesti
lyhyt mini-Styyra jossa tiedotetaan
tarkemmin kilpailuista ja pr-
tapahtumista.

Nähdään rannassa,

Anders Wallin
Sihteeri

Teksti:Teksti:
Anders Wallin

Kuvat:Kuvat:
WWW
Anders Wallin

Kansi:Kansi:
Suomen ensimmäisen metriset Timo
Syrénin FIN-1 ja Anders Wallinin FIN-2.

Tekniset tiedot:Tekniset tiedot:
Printattu: 03.05.00 23:20
URL: http://www.helsinki.fi/people/
anders.wallin/surcp/styyra/

Kuten normaalisti tämä lehti jaetaan
sähköpostitse kaikille joille se on
mahdollista,
Jos sinulla on sähköposti mutta
kuitenkin olet saanut paperiversion,
ilmoita sähköpostiosoitteesi sihteerille
niin yhdistys säästää selvää rahaa
postitus ja tulostuskustannuksissa.

Peter Spenc:in Ericca yksimetrinen. Näitä tulee suomeen 8 kpl !
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SuRCP ry - FiRCS rfSuRCP ry - FiRCS rf
Hallitus - StyrelseHallitus - Styrelse

20002000

Puheenjohtaja / Ordförande

Olof Ginström
Nouxvägen 10

02820 Esbo
Puh. 09-8635096

Sihteeri / Sekreterare

Anders Wallin
Sjötullsgatan 20 a 5

00170 Helsingfors
Puh. 09-2783262

email: anders.wallin@helsinki.fi

Rahastonhoitaja / Skattmästare

Erik Wallin
Sjötullsgatan 20 a 5

00170 Helsingfors
Puh. 09-1354039

email: erik@wallin.pp.fi

Jäsenet / Medlemmar

Christian Lindholm
Puh. 040- 5056844

email: christian.lindholm@nmp.nokia.com

Jari Immanen
Puh. 040-7280308

email: immanen@artic.net

Juha Matilainen
Puh. 0400 432401

email: juha.matilainen@merlin.fi

Henry Ericsson
0500-433580

henry.ericsson@arcada.fi

Jerker Wahlfors
040-711 2052

jerker_wahlfors@yahoo.com

Muut toimihenkilöt:Muut toimihenkilöt:
Mittauspäällikköt:Mittauspäällikköt:

Marblehead: Olof Ginström
1m: Anders Wallin

Mittamiehet:Mittamiehet:
Juhani Fried
Markus Renlund

Luokkasihteerit:Luokkasihteerit:
Marblehead: Pauli Vatanen
1m: Timo Syrén

WWW Sivut:WWW Sivut:
www.helsinki.fi/people/anders.www.helsinki.fi/people/anders.
wallin/surcp/wallin/surcp/

Maksut:Maksut:
• Jäsenmaksu 2000:   60mk
• Veneen rekisteröintimaksu: 20mk
• Omistajanvaihdon rekisteröinti: 20mk
• Mittausmaksut (maksetaan

mittamiehelle):
Vene + 1 riki 40mk
lisärikit 20mk/kpl

• SuRCP - FiRCS pinssi 15mk

Yhdistyksen Pankkitili:Yhdistyksen Pankkitili:

Merita Merita 200118 - 171962200118 - 171962

Tälle tilille suoritetaan kaikki maksut
lukuunottamatta yllämainittuja
mittamiehen korvauksia.
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Från kassören:

Nu skall medlemsavgiften betalas!

Årsmötet i februari fastställde medlemsavgiften för år 2000 till 60 mk.
Medlemmarna uppmanas betala avgiften till föreningens konto i Merita Bank - Senatstorget, konto
nr 200118 - 171962 så fort som möjligt dock inom maj månad. Här är det säkert skäl att påminna om
att en förutsättning för att delta i förbundets kappseglingar är att medlemsavgiften är betald. Ange
förutom ditt eget namn också vilken segelförening du representerar så uppdaterar vi förbundets
medlemsregister på den här punkten. Medddelanden om ändrade kontaktuppgifter eller andra
medlemsärenden riktas bäst till sekreteraren Anders Wallin, tel.: 09 278 3262, e-post:
anders.wallin@helsinki.fi.

Förbundets ekonomi

Förbundets intäkter består av medlemsavgifter från en medlemskår på 30-35 personer, och
anmälningsavgifter från rankingseglingar. De räcker räcker väl till medlemsavgifter i
takorganisationer, FSF och ISAF/RSD, att ge ut 2 nummer av medlemsbladet Styyra och underhåll
av vår plåtbåt och annan kappseglingsrekvisita. Förbundet har också stått för anmälningsavgiften i
nordiska mästerskap utomlands.

kassör
Erik Wallin
tel. 09 135 4039 eller 050 567 5386
e-post: erik@wallin.pp.fi

Rahastonhoitajalta:

Nyt on jäsenmaksun aika!

Vuosikokouksemme helmikuussa vahvisti vuoden 2000 jäsenmaksuksi 60 mk.
Kehoitan jäsenet maksamaan jäsenmaksunsa liiton tilille Merita Pankki - Senaatintori nro 200118 -
171962 mahdollisimman pian kuitenkin toukokuun aikana. Tässä yhteydessä on varmaan syytä
muistuttaa jäseniä ja purjehtijoita siitä  että osallistuminen liiton purjehduksiin edellyttä että vuoden
jäsenmaksu on maksettu. Kun maksat pankkisiirtona ilmoita nimesi lisäksi myös purjehdusseurasi
niin päivitämme liiton jäsenrekisteri siltä osin. Muuttuneet kontaktitiedot tai muut jäsenasiat
ilmoitetaan parhaiten sihteerille Anders Wallin:lle, puh.: 09 278 3262, sähköposti:
anders.wallin@helsinki.fi.

Liiton taloudesta

Liittomme tulot ovat n 35:n jäsenen jäsenmaksut ja rankingkilpailujen ilmoittautumismaksut. Nämä
tulot ovat riittäneet kattamaan jäsenmaksut kattojärjestöissä SPL:ssa ja ISAF/RSD:ssä,
jäsenlehtemme Styyran kaksi numeroa, soutuveneemme huoltoa ja vähän kilpapurjehdusrekvisiittaa.
Liitto on maksanut edustajansa ilmoittaumusmaksut mestaruuspurjehduksiin ulkomailla.

rahastonhoitaja
Erik Wallin
tel. 09 135 4039 eller 050 567 5386
e-post: erik@wallin.pp.fi
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SuRCP NewsSuRCP News
• 10 Rater MM-kisat pidettiin

juolukuussa Singaporessa. Vain
19 osallistujaa, joten purjehduksia
saatiin paljon. Kolme
ensimmäistä olivat kaikki
Englannista Essexistä, ja
purjehtivat Graham Bantock:in
uudella Prizm veneellä.

• www.onemetre.org on uusi
virallinen yksimetri sivu jota
ylläpitää kansainvälinen
luokkasihteeri John Rizopoulos.

• 1m yhteistilaus on nyt tehty, ja
veneet ja vinssit saapunevat
suomeen toukokuun aikana.
Yhteensä kahdeksan Ericca
venettä rikeineen on tilattu !

• 1m luokan luokkasäännöt
uudistuvat vuonna 2001.
Alustavat säännöt voi imuroida
www.radiosailing.org osoitteesta.
Muutoksia ei ole paljon.
Kuulalaakerit puomihelassa
tullaan kieltämään, sekä
muutenkin rikin mittaukseen
tehdään pieniä muutoksia.

• Marblehead MM kisat pidetään
tänä vuonna Espaniassa 22-
30.9.2000. Suomella on kaksi
paikkaa.

• 1m EM kisat pidetään 1-8.7.2000
Ranskassa Poitiers:in lähellä. A
Walliinin EM projekti kuihtui
valitettavasti eri systä kasaan,
mutta ehkä ensi vuonna MM:iin
Kroatiaan !?

• Talven päätapahtuma, eli
SuRCP:in vuosikokous pidettiin
Merlin OY:n edustustiloissa
5.2.2000. Kokoukessa sovittiin
purjehdusohjelmasta ja
suunniteltiin muutenkin tulevan
kauden toimintaa.

• 

 
 FIN-2 kansi.
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Miten menestyä RC-purjehduksessa ?
RC-Purjehdus on hyvin moniulotteinen ja haastava laji. Lajin hallitseminen vaatii vuosien kokemusta.
Tähän kirjoitukseen olen koonnut vinkkejä jotka perustuvat omaan ja muiden hankkimaan
monivuotiseen kokemukseen.

Tässä ei perehdytä kovin syvällisiin asioihin, eikä puhuta henkimaailman jutuista tms. vaan keskitytään
perusasioihin joiden aloittelija tai vähän pidemmälle ehtinyt pitäisi pystyä omaksumaan yhdessä
kilpailukaudessa.

1. Luotettavuus
"To finish first you have to finish first"

Varmin tapa olla voittamatta on olla kokonaan osallistumatta! Jos veneesi on rikki tai muuten ei toimi
kunnolla et pysty osallistumaan. Jotta voisi menestyksekkäästi harrastaa kilpapurjehdusta on veneen
luotettavuus ehdottoman tärkeää.
Vene
Yleisin syy keskeyttämisille on radiolaitteiden kastuminen. Tärkein ominaisuus luotettavuuden kannalta
on siis veneen vesitiiveys. Sallittu määrä vettä yhden päivän purjehduksen jälkeen(n. 10 lähtöä) on
korkeintaan ruokalusikallisen verran. Tiiviin veneen saa aikaan huolellisella rakentamisella - testaa
veneesi kylpyammeessa!
Rikit
Myös rikien on toimittava moitteettomasti, erityisesti skuuttijärjestelyihin on kiinnitettävä huomiota jotta
ne eivät voi mennä solmuun kisan aikana.
Radio
Radiolaitteiden toiminta on oltava moitteetonta. Tämä tarkoittaa ettei radiohäiriöitä eikä akkuongelmia
saa esiintyä. Radiohäiriöiltä vältytään ostamalla hyvälaatuinen radio, ja asentamalla antenni veneeseen
hyvin. Halvimpia 2-kanavaisia laitteita voi hyvin käyttää kerho ja kansallisella tasolla, mutta suosittelen
laaturadion hankkimista jos haluaa menestyä arvokisoissa.
Akut
Akkujen tehtävänä on syöttää virtaa vastaanottimelle, servolle ja purjevinssille. Lähettimessä kannattaa
käyttää niin suuritehoisia akkuja kuin mahdollista, nämä kestävät kokonaisen päivän. Veneessä on
luotettavuuden kannalta samantekevää käyttääkö suuri vai pienikapasiteettisiä akkuja kunhan itse tietää
niiden keston. Akut kannatta varmuuden vuoksi vaihtaa noin 2-3 vuoden välein.

2. Veneen hallinta
Jotta saisi veneensä kulkemaan nätisti rataa ympäri on ohjaussauvoja käännettä oikeaan aikaan ja
oikealla tavalla. Tämä on veneen hallintaa.

Opettele käännöksiä eri tilanteissa ja eri suuntiin. Aloittelijoiden on erityisesti harjoiteltava käännöksiä
kun vene tulee itseään vastaan - silloinhan ohjausliikkeet voivat tuntua hieman nurinkurisilta.
Käännöksissä on vältettävä käyttämästä liikaa ruoria, koska tämä on yksi veneen parhaista jarruista.
Olen huomannut että itse käytän vuosi vuodelta pienempiä ruorikulmia suurinpiirtein samanlaisten
manöövereiden tekoon. Erityisesti avotuuliosuuksilla kaikki turha peräsimen vispaaminen on ... turhaa.

On ehdottoman tärkeää säilyttää vauhti kaikissa käännöksissä ja tilanteissa. Jotta vauhti säilyisi on
purjeiden vedettävä koko ajan, joten melkein aina kun vaihtaa kurssia on myös säädettävä skuuttia.
Erityisesti lenssiltä tultaessa alamerkille on tärkeää että purjeet saadaan sisään tarpeeksi nopeasti. Jos
sinulla on hidas vinssi on purjeiden sisäänveto aloitettava jo ennen käännöstä. Harjoittele myös
sakkorundien tekoa. Paikallaan pysyminen ja jopa pakittaminen ovat etenkin startissä tärkeitä taitoja,
joten harjoittele myös näitä.

3. Nopeus
RC-purjedus on välineurheilua, siitä ei pääse mihinkään. Vaikka suurin osa menestyksestä johtuu
kipparista niin tuskin kukaan voittaa huonolla veneellä. Jos haluaa voittaa on siis oltava vene joka
kulkee sen verran lujaa perustrimmissä ettei venevauhdin takia jää ratkaisevasti jälkeen. Paras tapa
tulla mukaan lajiin on ostaa käytetty huippuvene. Veneen suorituskykyyn vaikuttaa oleellisesti vain
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kölievä, peräsin, paino ja ennenkaikkea riki purjeineen. Rungon muodolla tai sen sileydellä, vinssin,
servon tai lähettimen tai  "hyvyydellä" yms. on vähän merkitystä.

Veneessä ei ole tärkeämpää osaa kuin purjeet. Mikään muu ei saa venettä kulkemaan eteenpäin, ja
kaikki muu paitsi purjeet vain hidastaa menoa. Huolehdi siis siitä että purjeesi ovat suht uudet (2-3
kisakautta maks). Alussa kannattaa kopioda kokeneimpien trimmejä, tai antaa jonkun nopeamman
trimmata purjeesi. Löydä jokaiselle rikille hyvät perusasetukset, ja merkkaa säätönarut mustalla
tussilla(valkoiset narut ovat hyvät tähän). Aina kun purjehdit, lähde liikkeelle tästä asetuksesta, ja tee
vain pieniä muutoksia. Koska rc-veneessä vaihdetaan koko riki pienempään kun tuuli yltyy on toimiva
trimmi varsin samanlainen kullakin rikillä, ja muutokset tähän perustrimmiin joita tehdään olosuhteiden
mukaan ovat pieniä.

4. Lähtö
Lähtö eli startti on tärkeämpi RC-purjehduksessa kuin tavallisessa purjehduksessa koska rata on lyhyt.
Jos jää ratkaisevasti startissa on vaikeaa nousta. Tärkeintä startti manööverissä on luotettavuus ja
toistettavuus jotka saavat aikaan tasaisuuden. Tärkeää ei ole voitta joka startti vaan olla aina 3-4
parhaan joukossa. Parhaaksi starttitavaksi on käytännössä muodostunut seurasavanlainen menettely:
1. 1min - 30sek ennen starttia asetutaan styyran puoleisen poijun laylinille tai vähän sen yläpuolelle.
2. 30s-10s Lähestytään hitaasti linjaa purjeet joskus lepattaen, joskus jopa pakittaen. Etsitään sopivaa

väliä josta näyttää olevan hyvä startata. Liian ylhäällä ei saa olla koska merkillä ei saa tilaa, ja jos on
liian alhaalla joutuu muiden paskatuuleen ja peittoon.

3. 10-0s etsitään lopullinen paikka linjalta, usein kannattaa vähän nostaa jotta syntysi tilaa leehen, ja
sitten vähän fellata ja kiihdyttää tähän aukkoon.

Rohkeimmat asettuvat linjalle jo hyvissä ajoin, ehkä n. 30s ennen  starttia. Jos vain veneenhallintataidot
riittävät, ja vene pysyy paikallaan hyvässä paikassa on tällaista venettä vastaan hyvin vaikeaa tehdä
mitään: tuulenpuoleisten veneiden on selvästikin väistettävä, ja suojanpuoleisten on annettava tilaa ja
aikaa väistömanööverille.

5. Trimmaus
"When in doubt, copy the fast guys"

Purjehdit nyt luotettavasti joka lähdön maaliin, satoi tai paistoi ja oli sitten minkälainen tuuli tahansa.
Starttaat samalla tavalla kun voittajat, ja vauhti on n. 80-90% huippuveneistä. On aika hankkia nuo
puuttuvat 10-20% ! En itse kunnolla perehtynyt trimmaukseen kuin vasta kolmantena tai neljäntenä
kautena. Huomaa että trimmauksen onnistumisen edellytys on että purjeet ovat hyvät. Lähde
perusasetuksista, ja tee ainoastaan pieniä muutoksia yksi kerrallaan. Purjehdi mahdollisimman
samanlaista venettä vastaan ja pyri huomaamaan vauhtieroja. Hyvä tapa harjoitella kryssi-trimmiä on
laittaa molemmat veneet samalle halssille noin veneenmitan toisistaan, ja sitten antaa niiden purjehtia
n.50m ilman että koskee sauvoihin. Tällöin huomaa helposti mahdolliset vauhtierot. Kun joskus jostain
syystä saat veneen kulkemaan kisassa erityisen hyvin, merkkaa kaikki narut tussilla, ja rakenna tarkkka
muistikuva siitä miltä vene tuntuu juuri silloin. Kun seuraavan kerran menet purjehtimaan, pyri tähän
samaan fiilikseen.

Jatkoa tälle jutulle voisi kirjoittaa esim seuraavista asioista:
• Taktiikkaa-yleistä
• Taktiikkaa-säännöt
• 1m rikin trimmaus
Lisää lukemista:
• Nick Weall: Sailing to Win - hyvä aloittelijan opas. Perustuu kuitenkin vanhoihin (pre1997?)

sääntöihin.
• Bryan Willis: The Rules in Practice
• Eric Twiname: Sail, Race and Win
• Mikä tahansa kirja joka käsittelee yleisellä tasolla kilpailemisen henkistä puolta

Anders Wallin
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Kauden 2000 Tapahtumista
Seuraavalla sivulla on kauden 2000 purjehdusohjelma.

Yleistä
Kilpailut ja tapahtumat alkavat yleensä ellei muuta mainita klo 11.00, tällöin on syytä olla paikalla noin
klo 10:00 - 10:30.
Yhteyshenkilöt antavat tarvittaessa lisätietoa, ajo-ohjeita yms.

Marblehead ja 1m Luokkamestaruuskilpailut
Luokkamestaruuskilpailut pidetään nyt ensimmäistä kertaa myös 1m luokassa. Kilpailut pidetään
Svartbäckissä Porvoosa, lauantaina 22.7 Marblehead Luokkamestaruuskilpailut, ja sunnuntaina 23.7 1m
LM:ät. Varmasti yksi kauden kohokohdista, kaikki mukaan !.

2000 Purjetta PR-tapahtuma
Tapahtuma pidetään lauantaina 19.8. Tarkoitus on pitää näytöspurjehdus/kilpailu ja esitellä lajiamme
muille. Koko viikonloppu on täynnä muita purjehdus tapahtumia, ja yleisöä tulee toivottavasti paljon.
Tule mukaan tekemään harrastuksestamme vieläkin paremma(värväämään uusia purjehtijoita!)

Marblehead PM kilpailut
Kauden toinen isompi kilpailu on Marblehead luokan pohjoismaiset mestaruuskilpailut jotka tänä vuonna
pidetään tampereella. Kisat ovat kaksipäiväiset ja osallistujamäärä varmasti isompi kuin normaalisti,
joten kannattaa tulla mukaan hakemaan kokemuksia vähän kovemmasta/isommasta kisasta.

Marblehead Ranking
Marblehead Ranking sarja pyörii kuten viime vuosina, sillä muutoksella että tänä vuonna pidetään viisi
kilpailua joista neljä parasta tulosta lasketaan yhteen. Jos yksimetri purjehtijoita saada ensi kaudeksi
tarpeeksi tullaan järjestämään myös yksimetri ranking.

Yhteyshenkilöt

Olof Ginström 09-8635096
Timo Syrén 0400 499 908
Raimo Aromaa ? kts. Purjehtijan-kalenteri
Anders Wallin 09-2783262
Jerker Wahlfors 040 711 2052
Pauli Vatanen 0400 22 4440
Harry Etelävirta 019 342 886
Henry Ericsson 0500 433 580

http://www.helsinki.fi/people/anders.wallin/surcp/
Uutisia, tuloksia, kuvia, sääntöjä ja paljon muuta tarpeellista
tietoa !!



SuRCP - FiRCS
Purjehdusohjelma / Seglingsprogram 2000
Kuukausi Pävämäärä Kilpailu Paikka / Järjestäjä Luokka / Arvo Yhdyshenkilö
Månad Datum Tävling Plats / Arangör Kontaktperson
Toukokuu La / Lö 6.5.00
Maj Su / Sö 7.5.00

La / Lö 13.5.00 Äitienpäväregatta Töölönlahti / SuRCP 1m + M Olof Ginström
Su / Sö 14.5.00
La / Lö 20.5.00 Tampere Ranking Jänissaari / N M / R1 Timo Syrén
Su / Sö 21.5.00
La / Lö 27.5.00
Su / Sö 28.5.00 Gallträsk regatta Gallträsk / GSS 1m + M

Kesäkuu La / Lö 3.6.00 Otaniemi ranking Otaniemi / SuRCP M / R2 Olof Ginström
Juni Su / Sö 4.6.00

La / Lö 10.6.00
Su / Sö 11.6.00
La / Lö 17.6.00 Helsinki Regatta Otaniemi M / R3 Raimo Aromaa
Su / Sö 18.6.00
La / Lö 24.6.00
Su / Sö 25.6.00

Heinäkuu La / Lö 1.7.00 1m - EM Ranska 1m / EM Anders Wallin
Juli Su / Sö 2.7.00 1 - 8 .7 2000 1m / EM

La / Lö 8.7.00 1m - EM 1m / EM
Su / Sö 9.7.00
La / Lö 15.7.00
Su / Sö 16.7.00
La / Lö 22.7.00 Marblehead LM Svartbäck M R 4 / M LM Jerker Wahlfors
Su / Sö 23.7.00 Yksimetri LM Svartbäck 1m / LM Jerker Wahlfors
La / Lö 29.7.00
Su / Sö 30.7.00

Elokuu La / Lö 5.8.00
Augusti Su / Sö 6.8.00

La / Lö 12.8.00
Su / Sö 13.8.00
La / Lö 19.8.00 2000 Purjetta Helsinki / SuRCP 1m + M / PR Anders Wallin
Su / Sö 20.8.00 Uiva Venenäyttely Helsinki / SuRCP 1m + M / PR Pauli Vatanen
La / Lö 26.8.00
Su / Sö 27.8.00

Syyskuu La / Lö 2.9.00 Marblehead PM Tre - Jänissaari / N M / PM Timo Syrén
September Su / Sö 3.9.00 Marblehead NM Tre - Jänissaari / N M / PM

La / Lö 9.9.00
Su / Sö 10.9.00
La / Lö 16.9.00 Lohja Ranking Lohja / LP 1m + M / R 5 Harry Etelävirta
Su / Sö 17.9.00
La / Lö 23.9.00 M - MM Espania M / MM Anders Wallin
Su / Sö 24.9.00 22 - 30.9.2000 M / MM
La / Lö 30.9.00 Gresa Ruoholahti 1m + M Henry Ericsson
Su / Sö 1.10.00
R SuRCP - Marblehead Ranking 5kpl, 4 parasta lasketaan
PM / NM Marblehead Pohjoismaiset mestaruuskilpailut , Nordiska mästerskap
EM Euroopanmestaruuskilpailut, Europamästerskap
MM Maailmanmestaruuskilpailut, Världsmästerskap


