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MERIKARTTANAVIGOINNIN  KARSINTAKILPAILU  2008 - 2009     

Merikartta:   Ote harjoitusmerikartasta 1001 (Carta Marina;  INT)
Mittakaava: 1:50 000
Eranto:   Merikartan mukaan pyöristettynä lähimpään 0,1
Nopeuden määritykset 0,1 solmun tarkkuudella
Ohjailukompassin eksymä:    Oheisesta taulukosta (s.2)
Suuntimat käsisuuntimakompassilla.
Aika:  elokuu 2008

Kesämökkisi  sijaitsee  paikassa 63º 56,87’  N   26º  03,20’  E.  Olet  lähtenyt  sieltä  yötä  vasten merelle
pimeäajoharjoittelua  varten.  Illan  pimennyttyä  harjoituksen  alkaessa  olet  jossakin  Mervinniemen  luo-
teispuolella ja käytät koko harjoituksen ajan samaa nopeutta. Keli suosii harjoittelua: on tyyntä ja näkyvyys
on erinomainen.

Ajat kompassisuuntaan 93,5º.  Kello  21.50.50 muutat kompassisuuntaasi  15º vasemmalle kohdassa,
jossa Viiran majakka näkyy oikeanpuoleisessa keulakulmassa 30º ja kuutamossa erottuva Odas-poiju
vasemmanpuoleisessa keulakulmassa 30º.

1. Mikä on sijaintisi kääntöpisteessä?

Lähestyt väylää ja havaitset näköjään väylää pitkin kulkevan purjeveneen. Toteat, että suuntima siihen
ei muutu ja että sillä on isopurje nostettuna. Näet sen ajovaloista vain kaksi, ylempänä valkoisen ja
alempana vihreän.

2. Kumpi väistää ja miksi?

Kun Viiran majakka näkyy suoraan sivulla, muutat kompassisuuntaasi jälleen 15º vasemmalle.

3. Miltä etäisyydeltä sivuutit lähimmän punaisen viitan?

Päätät tarkistaa ajonopeutesi Möylyn sektoriloiston avulla. Käynnistät sekuntikellon tarkalleen vihreän
ja valkoisen sektorin rajalla, ja pysäytät sen valkoisen ja punaisen sektorin rajalla lukemaan 3 min 50 s.

4. Mikä on ajonopeutesi?

Tasan kello 22.14.00 otat suunnan suoraan kohti Hyljekrunnin majakkaa.

5. Mitkä ovat käännöspisteen koordinaatit?

6. Mikä on uusi kompassisuunta?

Tasan 20 minuuttia myöhemmin käännyt kompassisuuntaan 286º.

7. Mihin aikaan Viiran majakka näkyy suoraan sivulla vasemmalla?

8. Mikä on kompassisuuntima Verkkomatalan valopoijuun?

Otat nyt suunnan suoraan kohti Viiran majakkaa, kunnes saavut 9,0 m:n väylälle. Jatkat pitkin väylää
etelään päin.  Pian sen jälkeen näet  suoraan edessäsi  kolme päällekkäin  olevaa valkoista  valoa ja
niiden alapuolella vasemmalla vihreän ja oikealla punaisen valon. Kauempana voit erottaa vielä toiset
vihreän ja valkoisen valon.

9. Mistä on kyse?

Päätät vetäytyä reilusti  väylän ulkopuolelle  ja  kohdassa 63º 58,19’ N  25º 54,26’ E otat kompassi-
suunnaksi 156,9º.

10. Kuinka voit varmistaa tämän kulkusuunnan?
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Kun Munan reunamerkki näkyy  keulasuuntimassa 319,1º,  käännyt  takaisin väylälle  ajaen suoraan
kohti reunamerkkiä. Yllättäen havaitset, että Länsikiven alempi linjaloisto on pimeänä.

11. Mitkä ovat käännöspisteen koordinaatit?

12. Miten voit nyt päätellä kääntyväsi keskelle väylää?

Jatkat väylää pitkin eteläiseen suuntaan.  Käännyt ajamaan kohti kesämökkiäsi Laitakarin valaistun
itäviitan  ja  Hyljekrunnin  majakan  yhdistävää  suoraa  pitkin,  pitämällä  keulan  kohti  majakkaa  ja
perälipun kohti itäviittaa.

13. Mikä on nyt kompassisuunta?

14. Jos Kallan sektoriloisto on päällä, milloin saavut sen vihreälle sektorille?

15. Mikä on tällöin sijaintisi?

16. Miksi Kallan sektoriloiston päälläoloon pitää suhtautua varauksella?

Ohjailukompassin eksymätaulukko

KS eks MS KS eks MS
010,0 -1,0 009,0 190,0 -3,0 187,0
020,0 0,0 020,0 200,0 -1,5 198,5
030,0 +1,0 031,0 210,0 0,0 210,0
040,0 +2,5 042,5 220,0 +1,5 221,5
050,0 +4,0 054,0 230,0 +3,0 233,0
060,0 +4,0 064,0 240,0 +5,0 245,0
070,0 +3,0 073,0 250,0 +6,0 256,0
080,0 +1,5 081,5 260,0 +8,0 268,0
090,0 0,0 090,0 270,0 +9,0 279,0
100,0 -1,5 098,5 280,0 +8,0 288,0
110,0 -3,0 107,0 290,0 +6,0 296,0
120,0 -4,5 115,5 300,0 +4,5 304,5
130,0 -6,0 124,0 310,0 +3,0 313,0
140,0 -7,0 133,0 320,0 +2,0 322,0
150,0 -8,0 142,0 330,0 +1,0 331,0
160,0 -8,0 152,0 340,0 0,0 340,0
170,0 -6,0 164,0 350,0 -1,0 349,0
180,0 -4,5 175,5 360,0 -2,0 358,0
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