Vikla-luokan Suomen mestaruuskilpailun säännöt
Hyväksytty Suomen Viklaliiton vuosikokouksessa 25.03.2017.
Viklaliiton hallitus hyväksynyt Revision 1 1.6.2017
Suomen Purjehdus ja Veneily ry hyväksynyt 11.08.2017
1

Järjestäjä
Vikla-luokan Suomen mestaruuskilpailun (SM) järjestää Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n
(SPV) jäsenseura yhdessä luokkaliiton Suomen Viklaliitto – Finlands Snipeförbund kanssa.

2

Osallistumisehdot
2.1 Kilpailu on avoin kaikille koti- ja ulkomaisille Vikla-luokan veneille, joilla on
voimassa oleva mittaustodistus. SM-mitalisijat määräytyvät kuitenkin siten, että
ulkomaiset veneet ohitetaan lopullisessa tulosluettelossa.
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2.2

Luokkaliitolle tulevien vene- ja miehistökohtaisten maksujen pitää olla maksetut.

2.3

Perämiehen ja miehistön tulee olla SPV:n jäsenseuran tai, ulkomaisen veneen osalta,
vastaavan ulkomaisen yhdistyksen jäseniä. Kilpailukutsussa tulee olla maininta, että
veneen vastuuhenkilön on ennen ensimmäistä lähtöä annettava kirjallinen vakuutus
itsensä ja miehistön puolesta, että jäsenyysvaatimus on täytetty.

Kilpailussa noudatettavat säännöt
Kilpailussa noudatetaan kansainvälisen Viklaliiton (SCIRA) voimassa olevia sääntöjä
kansallisten mestaruuskilpailujen järjestämisestä poislukien kohtassa 17 mainittu rangaistus,
voimassa olevia purjehduksen kilpailusääntöjä (RRS) sekä SPV:n Suomen
mestaruuskilpailujen sääntöjä.
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Kilpailukutsu
Kilpailukutsu pitää julkaista luokkaliiton verkkosivuilla viimeistään kuukautta ennen kilpailun
alkua.
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Purjehdusohjeet
Järjestävän seuran on laadittava purjehdusohjeet ja lähetettävä ne luokkaliiton
hyväksyttäviksi viimeistään kuukautta ennen kilpailun alkua.
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Veneiden tarkastukset
Veneille suoritetaan painon ja purjeiden tarkastusmittaukset sekä varusteiden tarkastus
kansallisen luokkaliiton antamien ohjeiden mukaisesti. Mittakirja on esitettävä.
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Radat ja ajat
Noudatetaan kansainvälisen Viklaliiton (SCIRA) voimassaolevien kansallisten
mestaruuskilpailujen järjestämisestä koskevia sääntöjä. Kansallinen luokkaliitto päättää
sääntöjen soveltamisesta kilpailukohtaisesti.
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Pistelasku ja purjehdusten luku
8.1

Kilpailuohjelmassa on maksimissaan 9 purjehdusta kolmen päivän aikana. Päivässä
purjehditaan enintään 3 purjehdusta. Kansallinen luokkaliitto päättää
purjehdusten lukumäärän ennen kilpailukutsun lähettämistä.

8.2

Kolme purjehdusta on suoritettava, jotta kilpailu olisi pätevä SM-kilpailu.

8.3

Kun vähemmän kuin 5 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen
kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa
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Kun vähintään 5 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen
kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen
huonoin
8.4
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Pistelaskenta suoritetaan voimassaolevien purjehduksen kilpailusääntöjen
(RRS) mukaan.

Palkinnot
9.1 Voittaneen veneen miehistö saa luokkaliiton mestaruuspokaalin.
9.2

Kolmelle parhaalle miehistölle jaetaan SPV:n mestaruusmitalit.

9.3

Järjestävä seura palkitsee vähintään kuusi parasta miehistöä.

Raportointi
Järjestävän seuran pitää toimittaa kahden viikon kuluessa kilpailutulokset SPV:lle ja
luokkaliitolle. Niissä pitää olla kokonaistulosten lisäksi kaikkien purjehdusten tulokset sekä
kaikkien kilpailijoiden etu- ja sukunimi.
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