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KOVATASOINEN YKSITYYPPILUOKKA 
 
Snipe eli Vikla on kansainvälinen klassinen yksityyppiluokka, jonka menestys ei 
perustu hetken huumaan. Kuuluminen jo vuosikymmeniä kolmen suurimman 
kahden hengen veneluokan joukkoon maailmassa, yli 32000 valmistettua 
venettä sekä muiden luokkien Olympia- ja MM-mitalistien osallistuminen 
Viklaluokan arvokisoihin vuodesta toiseen sekä asema Suomen suosituimpana 
aikuisjollaluokkana kertovat omalta osaltaan, että kyseessä on moderni, 
elinvoimainen, kovatasoinen ja hyvin johdettu luokka. 
 

  
 

Suomessa on rekisteröity lähes 1000 Viklaa (photo: AnuStreng) 
 
Viklaluokka tarjoaa laajan kotimaisen toiminnan lisäksi erittäin monipuolisen 
kansainvälisen kilpailukalenterin, haluatpa sitten purjehtia Suomessa, muualla 
Euroopassa, Japanissa tai vaikkapa Etelä- tai Pohjois-Amerikassa. Viklaluokkaan 
toivotetaan tervetulleeksi kaikki, oletpa sitten optimisti- tai e-jollasta ulos-
kasvanut nuori, ensimmäistä kilpavenettä etsivä aikuinen tai jo kilpailukärpäsen 
purema huippupurjehtija, joka etsii kovatasoisia kevytvenekisoja. Vene sopii 
erinomaisesti myös naisille ja tytöille, joiden osuus onkin lisääntynyt koko ajan.  

 

Snipe Class International 
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Viklaluokan  EM-kilpailut  2018 
Elokuu 20-25, 2018,  Yyteri Beach, Pori 

 

 
 

 
Järjestää   

Segelföreningen i Björneborg – BSF  
yhteistyössä 

Suomen Viklaliitto ry:n kanssa 
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TERVETULOA PORIIN JA YYTERIIN 

 
Järjestävä seura ja tapahtumapaikka 
Segelföreningen i Björneborg toivottaa Porin kaupungin kanssa Viklapurjehtijat 
perheineen ja ystävineen osallistumaan Viklaluokan avoimiin EM-kilpailuihin. 
 
BSF, joka on perustettu jo vuonna 1856, on itse asiassa Suomen vanhin purjeh-
dus- ja urheiluseura. BSF:llä on tarjottavanaan Suomen parhaimpina pidetyt 
kilpapurjehdusvedet. Niinpä seura onkin järjestänyt vuosittain lukuisia 
kotimaisia ja kansainvälisiä mestaruuskilpailuja, mm. 10 Viklaluokan SM-
kilpailua vuodesta 1962, neljät PM- ja yhdet EM-kilpailut 2006.  
 
 
 
 
 
 
 
Purjehdusseura sijaitsee noin 20 kilometrin päässä Porista Mäntyluodossa 
Kallossa avoimen meren äärellä. Ainutlaatuisen EM-tapahtumasta tekee se, 
että varsinainen kilpailukeskus sijaitsee nyt Yyterin lomakeskuksessa 
Kylpylähotellin läheisyydessä. Samaan paikkaan on nyt keskitetty Race Office –
toiminnot, majoitus ja After Sail-tapahtumat. Myös veneet säilytetään Yyteri 
Beachillä, josta tapahtuu vesille lähtö ja rantautuminen. Kilpailulähdöt 
järjestetään vain mailin päässä kilpailutukikohdasta Kallon ja Yyterin edustalla, 
joten avoin vesialue on mitä parhain purjehduskilpailujen pitopaikaksi. 
Yyteri tarjoaa 4 km pituisine hiekkaranta-alueineen mahtavan 
kesänviettopaikan myös perheille ja ystäville, jotka haluavat nauttia auringosta 
ja kesäisistä liikuntamahdollisuuksista uinnin, windsurfingin golfin ja retkeilyn 
tapaan.  
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REGATTAVIIKKO 

 

 
Kuva: Arvokisat keräävät isoja startteja (photo: M. Capizzano) 

 

Aikataulu 
11 lähtöä suunniteltu 
Ma 20.08  Mittaukset ja rekisteröinti 
Ti 21.08   Mittaukset ja rekisteröinti, Avajaisjuhla 
Ke 22.08  Lähdöt 1-3 
To 23.08  Lähdöt 4-6 
Pe 24.08  Lähdöt 7-9 
La 25.08  Lähdöt 10-11, palkintojenjakojuhla 
 
Tervetuloa!  
Teemme parhaamme, että sinulle jää mitä parhaimmat muistot EM-regatasta. 
 
Pekka Nuutinen     Reino Suonsilta 
Kommodori    Kansallissihteeri 
Segelföreningen i Björneborg - BSF  Suomen Viklaliitto 
 
Linkkejä       
www.bsf.fi | www.snipe.fi 
www.snipeeuropeans.org    
e-mail:  raceoffice@bsf.fi 
               EC2018@snipe.fi  
  
 

   


