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Nämä säännöt täydentävät Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) Suomen Mestaruuskilpailujen 
sääntöjä (20.1.2019) Tämän liitteen tarkoituksena on antaa riittävän yksityiskohtaiset ohjeet 
kilpailun järjestäjälle ja kilpailulautakunnalle kilpailukutsun ja purjehdusohjeiden laatimiseksi. 
Liitteen ei tulisi toistaa SPV:n SM-sääntöjä, purjehduksen kilpailusääntöjä, kilpailukutsua eikä 
purjehdusohjeita, eivätkä dokumentit saa olla ristiriidassa keskenään. 
Tätä liitettä hallinnoi Suomen Purjehdus ja Veneilyn kilpailusääntölautakunta, joka pitää itsellään 
oikeuden hyväksyä tai hylätä luokan esittämät määräykset voimassa oleviksi luokan säännöiksi. 
Kilpailusääntölautakunnalta voi myös pyytää tulkintaa tai ohjetta luokan SM-sääntöä koskevissa 
asioissa. Tämän liitteen säännöt ja sisällön hyväksyy SPV:n kilpailusääntölautakunta. 
 
L1. Osallistuminen 

L1.1  SM-kilpailu on avoin kaikille kilpailijoille, joiden veneillä on voimassa oleva mittaus- tai 
mittalukutodistus ja jotka täyttävät muut osallistumisehdot. 
 
L1.1.2  SM-kilpailu on kilpailuna avoin myös ulkomaisille veneille ja/tai kilpailijoille. 
 
L1.1.3  Veneiden ja purjehtijoiden tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia Moth-luokkasääntöjä 
ja olla niiden mukaiset. 
 
L1.4  Veneen päällikön tulee olla SPV:n jäsenseuran tai vastaavan ulkomaalaisen seuran jäsen ja 
kansallisen luokkaliiton jäsen. 
 
L2. Aika ja paikka 

L2.1  SM-kilpailut voidaan järjestää Suomen ja/tai Viron vesialueella. 
 
L3 Muutettavat säännöt 

L3.1  Pistelasku 
Vene, joka ei tule maaliin 10 minuutin kuluessa luokan ensimmäisen radan purjehtineen veneen 
maaliin tulosta katsotaan ei maaliin tulleeksi (DNF). Ei-maaliin tulleet veneet saavat tuloksen 
aiempien kierrosten järjestyksen mukaan, mutta kuitenkin niin, että vähemmän kierroksia kiertänyt 
vene sijoitetaan tuloksissa enemmän kierroksia kiertäneen veneen jälkeen. Tämä muuttaa 
sääntöjä  28.1  ja  A5.1  . 
Tämä edellyttää järjestäjiltä maalintulon lisäksi aiempien kierrosten tulosten kirjaamisen. 
 
 

 

 

 

 



L4. Radat ja ajat 

L4.1  Käytettävät ratatyypit 
Suositellaan käytettäväksi luovi-myötätuuli rataa. 
 
L4.2  Suositukset tuulirajoiksi lähtöhetkellä kannen tasolta mitattuna. 
Minimi: 4 m/s, Maksimi: 12 m/s 
 
L4.3  Tavoiteaika / enimmäisaika: 
Purjehduksen tavoiteaika on 20 minuuttia. Enimmäisaika on 30 minuuttia. 
 
 
L5. Pistelasku ja purjehdusten luku 

L5.1  Purjehduksen kilpailusääntöjen Liitteen A4 sijalukupistejärjestelmän mukaisesti huomioiden 
kohdan  L3.1  muutokset sekä seuraavat poikkeukset; 
Kun vähemmän kuin neljä (4) purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen 
kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa. 
Kun vähintään 4 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista 
purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen huonoin pistemäärä. 
Kun vähintään 8 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista 
purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen kaksi huonointa 
pistemäärää. 
L5.2  Kilpailu on Suomen mestaruuskilpailu kun 4 purjehdusta saadaan suoritetuksi. 
L5.3  Purjehdusten määräksi suositellaan 5 purjehdusta päivässä. 
L5.4   Lähtölinjan pituus suositellaan laskettavaksi kertomalla osallistuvien veneiden pituus 
kahdella. (4.4metriä x 2 x veneiden lukumäärä) 


