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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. 
 
L1.1.Jokaista SPL:n jäsenseuraa voi edustaa enintään kolme joukkuetta. Seura nimeää kuhunkin 
joukkueeseen neljä purjehtijaa ja mahdollisen varamiehen. 
L1.2 Joukkueiden lukumäärä on enintään kuusitoista. Jokaisella seuralla on ensisijaisesti oikeus 
nimetä yksi joukkue. Mikäli ykkösjoukkueita on enimmäismäärää enemmän, osanotto-oikeuden 
ratkaisee joukkueiden jäsenten yhteenlaskettujen kilpailuvuoden rankingsijojen mukainen 
paremmuusjärjestys. Ykkösjoukkueiden jälkeen mahdollisesti jäljelle jäävät paikat täytetään 
seurojen nimeämistä kakkos- ja kolmosjoukkueista joukkueiden jäsenten yhteenlaskettujen 
kilpailuvuoden rankingsijojen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. 
1.3 Jokaisen joukkueen jäsenen pitää olla luokkaliiton Suomen Optimistijollaliitto – Finlands 
Optimistjolleförbund ja joukkueen nimenneen seuran jäsen. 
1.4  Jokaisen seuran, joka nimeää joukkueen, tulee olla Suomen Optimistijollaliitto – Finlands 
Optimistjolleförbund jäsen 
1.5 Kilpailukutsu tulee julkaista viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailun alkamista. 
 
 
 
L2. Aika ja paikka 
L2.1 SM-kilpailut järjestetään Suomen vesialueella. 

L3. Muutettavat säännöt 
L3.1 Kilpapurjehdussääntöjen liite D on voimassa. 
 

L4 Radat ja ajat 
L4.1 Kilpailu järjestetään joukkuepurjehdukseen soveltuvilla radoilla 
 



 
 

L5 Pistelasku ja purjehdusten luku  

L5.1. Kilpailussa käytetään kilpailusääntöjen D3 ja D4 pistelaskujärjestelmää. 

L5.2 Joukkueen sijoitus ensimmäisen kilpailukierroksen ryhmiin määräytyy purjehtijoiden 
kilpailuvuoden yhteenlaskettujen rankingsijojen perusteella. 

L5.3 
a)   Kun joukkueita on 6–12, ne jaetaan ryhmiin A ja B. Ryhmässä A purjehtivat joukkueet, joiden 
L5.2 perusteella laskettu sijoitus on 1, 4, 5, 8, 9 ja 12. Ryhmässä B purjehtivat joukkueet, joiden 
sijoitus on 2, 3, 6, 7, 10 ja 11. 
b) Ryhmässä A ja ryhmässä B kukin joukkue purjehtii ryhmän jokaista muuta joukkuetta vastaan 
kerran. 
c)  Ryhmän A ja ryhmän B sijoille 1 ja 2 tulleet joukkueet purjehtivat A-finaalissa, missä kukin 
kohtaa jokaisen muun kerran. A-finaalin kaksi parasta joukkuetta kohtaavat toisensa 
kultapurjehduksessa (loppusijat 1 ja 2). Kaksi seuraavaa joukkuetta kohtaavat toisensa 
pronssipurjehduksessa (loppusijat 3 ja 4). 
d) Ryhmän A ja ryhmän B sijoille 3 ja 4 tulleet joukkueet purjehtivat B-finaalissa, missä kukin 
kohtaa jokaisen muun kerran. B-finaalin kaksi parasta joukkuetta kilpailevat loppusijoista 5 ja 6. 
Kaksi seuraavaa joukkuetta kilpailevat loppusijoista 7 ja 8. 
e)Ryhmän A ja ryhmän B sijoille 5 ja 6 tulleet joukkueet purjehtivat C-finaalissa, missä kukin kohtaa 
jokaisen muun kerran. C-finaalin kaksi parasta joukkuetta kilpailevat loppusijoista 9 ja 10. Kaksi 
seuraavaa joukkuetta kilpailevat loppusijoista 11 ja 12. 

L5.4 
a) Kun joukkueita on 13–16, ne jaetaan ryhmiin A, B, C ja D seuraavasti. 
A: 1, 8, 9, 16 
B: 2, 7, 10, 15 
C: 3, 6, 11, 14 
D: 4, 5, 12, 13 
b) Jokaisen ryhmän kaksi parasta joukkuetta purjehtivat kultafinaalissa ja kaksi seuraavaa 
hopeafinaalissa. Finaaleissa kukin joukkue purjehtii vain kerran jokaista saman finaalin muuta 
joukkuetta vastaan. 

L5.5 Vaihtoehtona sääntöjen 6.3 ja 6.4 järjestelmälle voidaan käyttää kansainvälisen luokkaliiton 
(International Optimist Dinghy Association, IODA) maailmanmestaruuskilpailuissa käytettävää 
kaaviota. 

L6 Suositellaan, että kilpailussa käytetään erotuomareita PKS liitteen D2 mukaisesti. 

 


