SUOMEN MATCH RACING LUOKAN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty liiton kokouksessa 23.10.2002
0

Yleistä
Suomen mestaruuskilpailulle on mahdollista saada Kansainvälisen
purjehdusliiton (ISAF) Grade 3 –arvo.

1

Osallistuminen

1.1

SM-kilpailu on avoin suomalaisille venekunnille. SM-kilpailuun voidaan ottaa
ulkomaalaisia osallistujia, mutta kotimaiset venekunnat otetaan ensisijaisesti.
Varsinaisiin SM-tuloksiin ei lasketa ulkomaisia venekuntia. Kotimaisella
venekunnalla tarkoitetaan sellaista ve nekuntaa, jossa perämies ja vähintään
puolet koko miehistöstä ovat suomalaisia.

1.2

Perämiehen pitää olla Suomen Purjehtijaliiton (SPL) jäsenyhdistyksen tai
vastaavan ulkomaisen yhdistyksen jäseniä.

1.3

Kotimaisten venekuntien perämiehen ja suomalaisen mie histön pitää olla
Suomen Match racing liiton jäseniä. Ulkomaisten edustajien tulee olla omien
kansallisten luokkaliittojensa jäseniä.

1.4

Perämiestä ei saa vaihtaa kesken kisojen muutoin kuin hätätapauksessa ja vain
kilpailupäällikön tai päätuomarin luvalla. Uuden perämiehen on oltava jäsen
alkuperäisestä miehistöstä.
Miehistöä ei saa vaihtaa kesken kisan ilman kilpailupäällikön tai päätuomarin
lupaa.

1.5

SM-kilpailuihin ei ole karsintakilpailua, vaan osallistujien järjestys ja mahdollinen
rajoitus päätetään ISAF match racing world ranking -listan mukaan. Liiton
vuosikokous tai hallitus päättää sen päivämäärän, minkä mukaista rankinglistaa
käytetään. Lisäksi kilpailun järjestävällä taholla on mahdollisuus käyttää kaksi
ns. villiä korttia, jotka se saa antaa haluamilleen venekunnille, myös ulkomaisille
venekunnille.

2

Kutsua ja ilmoittautumista koskevat määräykset

2.1

Suomen Match racing liitto päättää kutsusta ja ilmoittautumisesta. Kilpailusta on
ilmoitettava SPL:n kilpailukalenteriin.

2.2

SM-kilpailuja hakeva purjehdusseura sopii Suomen Match racing liiton kanssa
SM-kilpailujen yksityiskohdista ja hakee SPL:n suostumuksen SM-kilpailuun.

2.3

Järjestävän seuran tulee toimittaa kilpailukutsu Suomen Match racing liiton
jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse vähintään 1 -3 kuukautta ennen kisoja.
Kilpailukutsun tulee noudattaa ISAF:in vakiokutsua paikallisin muutoksin.

2.4

Osallistuvien perämiesten on ilmoittauduttava kilpailukutsussa mainitulla tavalla
viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Jälki-ilmoittautuneet perämiehet
voidaan hyväksyä SM-kisoihin. Järjestävä seura päättää, huomioidaanko jälkiilmoittautuneiden ISAF rankinglistan sijoitusta vai ei, mikäli osallistujia
joudutaan karsimaan.
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3

Veneet

3.1

SM-kilpailujen järjestäjä päättää yhdessä Suomen Match racing liiton kanssa
kisoissa käytettävästä veneluokasta.

3.2

Veneen tulee olla vähintään 5.9 metriä pitkä ja spinaakkerilla varustettu.

3.3

Veneitä on oltava vähintään neljä (4) kappaletta. Kilpailun järjestäjä toimittaa
tarvittavan määrän veneitä kisoja varten.

4

Radat ja ajat

4.1

Radan tulee olla vastatuuli-myötätuulirata, joka purjehditaan myötäpäivään.

4.2

Ellei yksittäisen ottelun häviäjä tule maaliin viiden minuutin kuluessa voittajan
maaliin tulosta, se katsotaan ei maaliin tulleeksi (DNF).

4.3

Yhden ottelun ihanneaikaa ei ole määrätty näissä säännöissä.

5

Kilpailuohjelma

5.1

SM-kisojen kestoksi suositellaan vähintään kahta kilpailupäivää.

5.2

Kaikki osallistuvat venekunnat purjehtivat ensin yksin - tai kaksinkertaisen
alkusarjan (round robin). Mikäli osallistujia on useita, voidaan alkusarjat
purjehtia useammassa lohkossa.

5.3

Jatkosarjat riippuvat osallistujamääristä. On suositeltavaa, että kilpailuohjelma
käsittää toisenkin round robin sarjan (jatkosarja), semifinaali- ja
finaalipurjehdukset.

5.4

Kilpailupäällikkö päättää kilpailuohjelman mahdollisista muutoksista, joihin
voivat vaikuttaa veneiden kunto, säätila ja käytettävissä oleva aika.
Kilpailuohjelman muutos ei ole peruste hyvityksen antamiseen.

6

Palkinnot

6.1

SM-mitallit jaetaan kolmelle parhaalle suomalaismiehistölle.

6.2

Kilpailupalkinnoksi suositellaan myös kuohuviiniä jaettavaksi palkintojenjaon
yhteydessä.

7

Raportointi

7.1

Kilpailun järjestäjän on toimitettava täydellinen tulosluettelo Suomen Match
racing liitolle sekä Suomen Purjehtijaliitolle.

7.2

Lisäksi kilpailun järjestä jän on huolehdittava, että tulokset sekä päätuomarin
allekirjoittama Grading Form toimitetaan 48 tunnin kuluessa ISAF:iin kilpailun
päättymisen jälkeen.
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