
SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY ry 
PURJEHDUKSEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 
 
Nämä säännöt on hyväksytty hallituksen kokouksessa 30.3.2015 
 
1 Määritelmiä 
 
Näissä säännöissä: 
Suomen mestaruuskilpailu tai SM tarkoittaa Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n 
(SPV) hyväksymässä yksityyppi-, konstruktio- tai tasoitusluokassa enintään kerran 
vuodessa suoritettavaa kilpailua, joka järjestetään alla olevien ehtojen mukaisesti ja 
jolle SPV on myöntänyt SM-statuksen. 
Luokka tarkoittaa keskenään kilpailevaa veneryhmää. 
Luokkamestaruuskilpailu tai LM tarkoittaa kohdassa 4 mainittua kilpailua. 
Junioriluokka tarkoittaa veneluokkaa, jonka luokkasäännöissä on mainittu, että se 
on tarkoitettu nuorille ja jossa on määrätty enimmäisikäraja tai vastaavasti, että 
nuoret voivat erikseen kilpailla siinä veneluokassa. 
 
2 SM-statuksen myöntämisen edellytykset 
 
2.1 Luokan SM-säännöt 
 
Luokalla pitää olla SPV:n hyväksymät SM-säännöt, jotka täydentävät näitä SPV:n 
SM-sääntöjä. 
 
 
2.2 Osallistujamäärävaatimus 
 
Jotta luokan kilpailu voi olla sen SM-kilpailu, sen kahden edellisen vuoden SM- tai 
LM-kilpailussa ainakin toisessa on täytynyt olla osanottajia vähintään seuraavasti: 

- Olympia ja junioriluokat, 10 venettä edustaen yhteensä ainakin 3 eri seuraa. 
- ORC ja muut tasoitusluokat, 20 venettä edustaen ainakin 5 eri seuraa koko 

kilpailussa. Jos osallistujia on ollut yli 30, voidaan veneet luokkaliiton 
päätöksen mukaisesti jakaa 2-3 eri luokkaan. 

- Muut luokat, 20 venettä edustaen ainakin 5 eri seuraa. 
- Joukkuekilpailut, 6 joukkuetta edustaen ainakin 3 eri seuraa. 
- Parikilpailut, 6 venekuntaa edustaen ainakin 3 eri seuraa. 

 
Edellisessä kappaleessa tarkoitetuiksi osallistujiksi lasketaan vain venekunnat, jotka 
ovat osallistuneet vähintään kolmasosaan (1/3) kilpailun purjehduksista (ylöspäin 
pyöristettynä). Tätä sääntöä ei kuitenkaan sovelleta joukkue- tai parikilpailussa 
joukkueeseen tai venekuntaan, jonka osalta kilpailuohjelma sulkee pois 
osallistumisen riittävään määrään purjehduksia (esimerkiksi pudotussarjan 
yhteydessä). Purjehdukseen osallistujaksi ei kuitenkaan lueta venekuntaa, joka 
purjehduksen tulokseen on saanut merkinnän DNC tai DNS.  
 
2.3  Protestilautakunta ja kilpailupäällikkö 
 
SM-kilpailuun on nimettävä kilpailulautakunnasta erillinen, vähintään kolmihenkinen 
protestilautakunta. Protestilautakunnan puheenjohtaja on pätevyydeltään oltava 



vähintään kansallinen tuomari. Tämän lisäksi ainakin yhden protestilautakunnan 
jäsenistä on pätevyydeltään oltava vähintään aluetuomari. 
 
Kilpailupäällikön on pätevyydeltään oltava vähintään kansallinen kilpailupäällikkö. 
 
2.4 SM-kilpailun anominen  
 
SM-kilpailun (ei LM) järjestämisoikeutta anoo SPV:n jäsenseura asianomaisen 
luokkaliiton puoltamana.  
 
Anomus on ehdottomasti toimitettava SPV:lle lokakuun loppuun mennessä kilpailua 
edeltävänä kalenterivuotena. 
 
Anomuksessa pitää ilmoittaa protestilautakunnan puheenjohtajan ja kilpailupäällikön 
nimet ja siihen on liitettävä luokkaliiton hyväksymät tulosluettelot, joista 
yksiselitteisesti selviää kohdassa 2.2 tarkoitetut SM-ja/tai LM-kilpailujen 
osallistujamäärät. 
 
3 SPV:n mitalit 
 
SM-kilpailun (ei LM) kolmen ensimmäisen veneen miehistöille jaetaan SPV:n SM-
mitalit. Kilpailun järjestäjän on tilattava mitalit SPV:n toimistosta hyvissä ajoin ennen 
kilpailua. 
 
4 Luokkamestaruuskilpailu 
 
Luokalle, joka ei täytä näiden SM-sääntöjen ehtoja, voidaan järjestää 
luokkamestaruuskilpailu.  
 
Luokkamestaruuskilpailussa suositellaan noudatettavaksi näitä sääntöjä soveltuvin 
osin. 
 
5 Raportointi 
 
Kilpailun järjestäjän on toimitettava täydellinen tulosluettelo SPV:lle ja luokkaliitolle 
 
6 Poikkeukset näihin sääntöihin 
 
Purjehduksen kilpailusääntölautakunta voi eritysestä syystä myöntää luvan poiketa 
näistä säännöistä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* * * 
 

 
 
LIITE: OHJE LUOKAN SM-KILPAILUSÄÄNTÖJEN VÄHIMMÄISSISÄLLÖSTÄ 
 
Luokan SM sääntöjen tarkoituksena on antaa riittävän yksityiskohtaiset ohjeet 
kilpailun järjestäjälle ja kilpailulautakunnalle kilpailukutsun ja purjehdusohjeiden 
laatimiseksi. Luokan kansainvälisiä tai perinteisiä käytäntöjä (esim. radat, pistelasku) 
on usein syytä noudattaa, varsinkin silloin kun regatassa ei ole muita luokkia. SM-
sääntöjen pitää olla kaikkien kilpailijoiden saatavilla. Kilpailulautakunta ja 
protestilautakunta tarvitsevat niitä jo valmisteluvaiheessa. 
 
Luokan SM-sääntöjen ei tulisi toistaa SPV:n SM-sääntöjä eikä Purjehduksen 
kilpailusääntöjä, mutta niiden pitää sisältää määräykset alla luetelluista asioista: 
 

1 Osallistuminen 
 
1.1 Lasketaanko ulkomaiset veneet varsinaisiin SM-tuloksiin, ts. voiko ulkomainen 
vene esim. tulla Suomen mestariksi. 

(SM-kilpailu on yleensä avoin kaikille suomalaisille veneille, joilla on 
voimassa oleva mittaus- tai mittalukutodistus ja jotka täyttävät muut 
osallistumisehdot. SM-kilpailu on kilpailuna avoin myös ulkomaisille 
osanottajille) 

 
1.2 Maininta siitä, että perämiehen ja miehistön tulee olla SPV:n jäsenseuran tai, 
ulkomaisen veneen osalta, vastaavan ulkomaisen seuran jäseniä. Lisäksi maininta 
siitä, että kilpailukutsussa tulee olla maininta osallistumisen edellytyksestä, että 
veneen vastuuhenkilön on ennen ensimmäistä lähtöä annettava kirjallisen 
vakuutuksen itsensä ja miehistönsä puolesta, että jäsenyysvaatimus on täytetty. 

 
1.3 Pitääkö veneen päällikön ja miehistön olla luokkaliiton jäseniä. 
 
1.4 Edellytykset miehistön jäsenen vaihtoon. 
 
1.5 Tieto mahdollisesta karsintamenetelmästä. 
 
2 Kutsua ja ilmoittautumista koskevat määräykset 
 
3 Veneiden tarkastukset 
 
3.1 Jokaisen veneen on esitettävä voimassa oleva mittaus- tai mittalukutodistus. 
 
3.2 Veneiden, purjeiden ja varusteiden sekä miehistön tarkastusmittauksista ennen 
kilpailua ja pistokokeina kilpailun aikana. 
  
4 Radat ja ajat 
 
4.1 Ratakuvio(t). 
 



4.2 Purjehduksen enimmäisajoista ja mahdollisista tavoiteajoista. 
 
4.3 Sallitaanko radan lyhentäminen ja millä ehdoilla.  
 
5 Pistelasku ja purjehdusten luku 
 
5.1 Purjehduksen kilpailusääntöjen sijalukujärjestelmää suositellaan. Jos halutaan 
poiketa tästä, siitä on oltava määräys SM-säännöissä. 
 
5.2 Kilpailuohjelmassa olevien purjehdusten lukumäärä. 
 
5.3 Vaadittava purjehdusten lukumäärä, jotta kilpailu luetaan SM-kilpailuksi. 
 
5.4 Pistelaskussa pois jätettävistä purjehduksista. Suositus: 5–9 purjehduksesta 
jätetään huonoin pois; 10 purjehduksesta jätetään kaksi huonointa pois. 
 
6 Palkinnot 
 
6.1 Kiertopalkinnot. 
 
6.2 SPV:n mitalit. 
 
* * * 
 


