
Vuoden 2015 sääntömuutokset

SCIRA:n Rules Comittee on tehnut joukon sääntömuutoksia ja taäsmennyksiä jotka ovat astuneet voimaan 

1.1.2015. Tämä aiheuttaa  meille  veneidemme ja  purjeidemme päivitystarpeen.

Alla sääntömuutokset sekä käytännön toimepide ehdotuksia.

Sääntö 18

Tämä pykälä koskee kölin säätöön  ( yä asentoon ) liittyvien meneetelmien täsmennyksen. Enää ei sallita 

muita tapoja pitää köli yläasennossa kuin ns. ”läpyskä” ( mallia Persson ) tai sitten perinteinen koukku ja 

pykälät sahattuna köliin.

Kaikki kuminauha, tarranauhat tms. ovat siis kielettyjä. Nuo sallitut menetelmät ovat asennettava siten, 

ettei köliä saa pysymään nostettuna yläsasentoonsa sallittua korkeammalla. Sallittu asentohan on se että 

pohjan alle jää köliä 12” kölin ollessa ylä asennossa. Tällöin köiinn maalattu 1” levyisen viivan yläosa on 

oltava kannen tasalla, ei sen yläpulella. 

Turva naru saa olla vain niin pitkä että sallii kölin nostettavan 50 mm yllä kuvatun ylä asennon yläpuolelle. 

Tämä vain siksi että jos esim käytetää koukkua ja sahattuja lovia kölissa tarvitaan tuo 50 mm nostovaraa 

että saadan köli koukkuun tai ”l äpyskään ”.

Sääntö 30

Tämä sääntö koskee maston painoa. On täsmennetty että jos masto ei täytä minimipainoa joka on 9,1 kg 

vantteineen ja nostimineen mukaanlukien spriidarit  ja tarvittavat helat saadaan lisätä max. 100 gr. mihin 

tahansa mastoon kunhan säädetty maston painopiste saavutetaan. Panopistehän on oltava vähintään 1524 

mm alimman merkin yläpuolella.

Sääntö 31.1

Tämä sääntö koskee mastokenkää. Mastokengässä saa olla vain yksi tappi joka pitää maston oikeassa 

mpaikassaan mastokengässsä. Liukuvaa mastokenkä on sallittu mutta silloin se pitää olla lukittu ruuvilla ja 

mutterilla  tai ruuvilla. Tämä tarkoittaa että markkinoilla olevaa liukuvaa mastokenkää , ns. Person malli ei 

saa käyttää.

Käytännössä halutaan siis estää maston paikan siirto vesilla tai ainakin tehdöä se mahdiollisimman vaikeaksi

Naston paikkahan on sitten säädetty eri pykälässä. Maston paikka pituus suunnassa saa vaidella kunhan 

täyttää siitä sädetyt mitat. 



Sääntö 40

Tämä pykälä määrittelee sallitun fokan kankaan paksuuden. Sallittu minimi kankaan paksuus on siis 160 

gr/m2.  Ohuempi ( usein 130gr/m2 ) kangas on siis kieletty kaikissa kv.mestaruus  kisoissa sekä sellaisissa 

kv. kisoissa josta säännöt jukaistu Rule Bookissa ( Deed of gift ). Kansallis sihteerillä on kuitenkin oikeus 

sallia vuonna 2015 vielä maan mestaruuskisoissa käytettävän ohuemppaa kangasta.

Saamme Suomessa käyttää vielä tämän vuoden SM 2015 kisoissa ohutta fokkaa mutta ens vuonna ei sitten 

enää. On myös huomiotava että MM ja PM kisoihin lähtijöillä on oltava 160 gr/m2 kankaasta tehty fokka.

Purjevalmistajat  toimittavat luonnollisesti vain luokkasäännöt täyttäviä fokkia, joissa myöskin leima 

kankaan painosta  fokan yläreunassa.

Sääntö 27

Tämä pykälä koskee peräsimen mittoja.  Tässä on säädetty tarkemmin millaiset upotukset,” cut outs” 

peräsmeen sallitaan. Itse rakentajat jotka aikovat tänä vuonna raketaa itselleen peräsimen tulee tutustua 

tähän pykälää tarkoin.  Peräsimissä on ollut viime vuosina, myöskin suurilla valmistajila hieman vaikeuksia 

mitoitusten kanssa.

Yhteenvetona voisin todeta että muutamille meistä tuo kölin ylhäällä pysymismekanismin tarkentaminen 

aiheuttaa hieman työtä.  Purjeen kankaan uudet speksit aiheuttavat sitten useammalle meistä uuden fokan 

hankkimisen viimeistään kaudeksi 2016 ja niille MM ja PM kisoihin menjiöille siis jo tänä vuonna. Ei kannata

turhaan siirtä fokka  hankintaa jos uuden sellaisen tarvetta on koska purjeneulojat toimmittavat vain sitä 

sääntöjen mukaista fokkaa eli 160gr/m2 kankaasta tehtyä.
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