
LUOKKAKOHTAINEN LIITE SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNTÖIHIN 5.2.2021 

  

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.  

Liitteen tulee sisältää määräykset alla luetelluista asioista:  
*-merkityt ovat valinnaisia tai vaihtoehtoisia.  

 

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 Ulkomaisia kilpailijoita ei lasketa mukaan varsinaisiin SM-tuloksiin, eivätkä he voi saada 

kiinnitystä  SM-kisojen yhteydessä jaettaviin kiertopalkintoihin.  
L1.1.4 Veneen päällikön tulee olla SPV:n jäsenseuran tai vastaavan ulkomaalaisen seuran jäsen sekä 

Suomen Optimistijollaliiton tai vastaavan ulkomaisen järjestön jäsen. 

L1.2 Suomen Optimistijollaliiton hallitus voi tarvittaessa rajoittaa osanottajien lukumäärää 

ilmoittamalla karsintajärjestelmästä SPV:n kilpailukalenterissa.  

 



L1.3 SM-kilpailussa purjehditaan kahdessa ikäsarjassa: 
- nuoret: 12 vuotta kilpailuvuonna täyttävät ja näitä nuoremmat 

- vanhemmat: 13-15 vuotta kilpailuvuonna täyttävät. 

L1.4 Kutsu SM-kilpailuun on julkaistava viimeistään neljä viikkoa ennen ensimmäistä kilpailupäivää. 

 

L2. Aika ja paikka 

L2.1 SM-kilpailut järjestetään Suomen vesialueella. 

L3. Muutettavat säännöt 

L3.1 Sääntöä 61.1(a) tulee muuttaa purjehdusohjeissa seuraavasti: "Sääntö 61.1(a) 

täydennetään seuraavasti: ”Veneen on heti maaliin tultuaan ilmoitettava kilpailulautakunnalle 

aikeestaan protestoida ja protestin kohde." 

L3.2 Suosituksena on, että Purjehduksen kilpailusääntöjen Liite P on voimassa 

 

L4 Radat ja ajat 

L4.1 IODA / trapetsoidi tai kryssi-lenssirata 

L4.2 Suositeltavat tuulirajat ovat minimi 3 m/s ja maksimi 12 m/s. 

 

L5 Pistelasku ja purjehdusten luku  

L5.1 SM-kilpailussa käytetään Purjehduksen kilpailusääntöjen liitteen A mukaista sijalukujärjestelmää.  
L5.2 SM-kilpailuohjelma käsittää 9-12 purjehdusta 3-4 päivän aikana.  

L5.3 Yhden päivän aikana suoritettujen purjehdusten määrä ei saa ylittää neljää. Kilpailu on 

SM-kilpailu kun vähintään neljä purjehdusta on saatu purjehdittua. 

L5.4  (a) Kun 4 tai vähemmän purjehduksia on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista 

purjehduksista saamien pistemäärien summa.  

(b) Kun 5-12 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehduksista 

saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen huonoin pistemäärä.  

 
 


