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Karsintasäännöt Youth Sailing World Championships 2021 -kilpailuun 

Yleistä 
Kilpailu purjehditaan 11.-18.12.2020 välisenä aikana, Al Mussanah, Oman. 
 
Suomen Purjehdus ja Veneily ry nimeää joukkueen kilpailuun ja maksaa osallistumismaksun niiden 
urheilijoiden osalta, jotka ovat täyttäneet alla luetellut kansainväliset tuloskriteerit. Ikä 12–18-v. 
(synt. 1.1.2003 – 31.12.2009). 
 
Luokat ja karsintakilpailut: 

- ILCA 6 (pojat ja tytöt) -karsintakilpailut: 
o 11.–12.9. SM-kilpailu, EMK 
o 2.-3.10. KSSS Olympic Class Regatta, Tukholma* 

- 29er (pojat ja tytöt) -karsintakilpailut:  
o 14.–15.8. SM-kilpailu, HSK 
o 2.-3.10. KSSS Olympic Class Regatta, Tukholma* 

- Purjelauta, Bic Techno 293+ (8,5 m² pojat ja tytöt) -karsintakilpailu: 
o 21.–28.8. EM-kilpailu, Tallinna* 

 
*Covid-19. SPV seuraa yhdessä viranmaisten kanssa tautitilannetta. Mikäli ulkomaille matkustaminen 
ei ole tautitilanteen takia turvallista, voi SPV nimetä korvaavan kilpailun.  
 
Karsinta ja -säännöt 
Purjehtijoiden, joiden aikomuksena on karsia paikasta Youth Sailing World Championships -
kilpailuun, tulee ilmoittautua SPV:n valmennuspäällikölle 31.7.2021 mennessä sähköpostilla 
osoitteeseen vili.kaijansinkko@spv.fi. Kaikilla mailla on yksi paikka per luokka. Ilmoitus on sitova ja 
samalla purjehtija/venekunta sitoutuu maksamaan MM-kilpailun osallistumismaksun (1 200 
€/urheilija), mikäli urheilija/venekunta nimetään joukkueeseen eikä täytä SPV:n laatimaa ja 
karsintakilpailuun sovellettavaa kansainvälistä tuloskriteeriä. 
 
Kansainväliset tuloskriteerit 
Tuen saamiseksi venekunnalla tulee olla realistinen mahdollisuus sijoittua Youth Sailing World 
Championships -kilpailussa kahdeksan parhaan joukkoon. Arvokilpialuissa venekunnan tulee sijoittua 
8 (EM) / 12 (MM) parhaan maan joukkoon, sekä samalla puolenvälin paremmalle puolelle U19 
sarjassa, jotta SPV maksaa venekunnan osallistumismaksun. SPV:n tarkoituksena on myös tukea niiden 
purjehtijoiden matkakuluja, joiden osalta em. karsintasääntö on täyttynyt. Lopullisen tuen määrä 
vahvistuu, kun karsintakilpailujen tulokset ovat selvillä. Kansainvälisen tuloskriteerin näyttöön 
hyväksytään karsinnan voittaneen venekunnan myös edellisten vuosien tulokset EM- ja MM-
kilpailuissa. 
 
Niissä luokissa, joissa tytöt ja pojat purjehtivat samassa ryhmässä, tyttöjen ja poikien lopputulokset 
erotellaan toisistaan.  
Suomen luokkakohtaisen karsinnan voittanut venekunta saa osallistumisoikeuden. Mikäli SPV:n 

laatimat tuloskriteerit eivät täyty, vastaa venekunta omista kuluistaan kokonaisuudessaan. SPV:n 

maksama osallistumismaksu peritään kultakin osallistujalta jälkikäteen.  
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SPV voi nostaa omalla harkinnallaan venekunnan tuensaajien joukkoon, vaikka kriteerit eivät 

täyttyisi, mutta kriteerien täyttyessä tukea ei voi poistaa.  

Youth Sailing World Championships -kilpailuun on osallistuttava samalla miehistöllä kuin 

karsintakilpailuun. Mikäli tämä ei ole mahdollista (mistä tahansa syystä) tai jos karsintakilpailussa 

parhaiten sijoittunut suomalaisvenekunta ei osallistu kilpailuun, siihen nimetään seuraavaksi paras 

venekunta karsintojen lopputuloksen mukaisessa järjestyksessä. 

Suomen luokkakohtainen karsinta, pistelasku 

Pistelaskutapa sekä muut tarkentavat ohjeet julkaistaan erillisenä liitteenä 15.8. mennessä. 

Joukkue vahvistetaan viimeistään 15.10.2021. 

 
Yhteenveto: 
 

- Ilmoita aikomuksestasi osallistua karsimaan paikasta Youth Sailing World Championships -
kilpailuun SPV:n valmennuspäällikölle 31.7. mennessä osoitteeseen vili.kaijansinkko@spv.fi.  
 

- Ilmoittautuminen on sitova, eli purjehtija sitoutuu ilmoituksellaan suorittamaan 
osallistumismaksun (1.200 € / urheilija), mikäli nimetään joukkueeseen eikä täytä 
kansainvälistä tuloskriteeriä. 

 

- Osallistumismaksu sisältää tapahtuman ajan (11.–18.12.) asumisen täyshoidolla, venevuokran 
ja lentokenttäkuljetukset määränpäässä. 

 

- Joukkueen joukkueenjohtajana toimii Vili Kaijansinkko. SPV maksaa Kaijansinkon ja 
valmentajien matkakulut, eikä urheilijoiden tarvitse maksaa erikseen kilpailujen 
valmennuksesta. SPV lähettää kilpailuihin kolme valmentajaa. 
 

- SPV vastaa joukkueen matkajärjestelyistä. Joukkueen on tarkoitus lentää Omaniin tiistaina 
7.12., ja palata takaisin Suomeen 18.12. 

 
 
Lisätiedot ja kysymykset: 
 
Vili Kaijansinkko 

Valmennuspäällikkö 

0500 175 505 

vili.kaijansinkko@spv.fi 

Suomen Purjehdus ja Veneily ry – Segling och Båtsport i Finland rf 

Särkiniementie 5 B 62, 00210 Helsinki  
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