
SUOMEN  2.4 mR LIITTO - FINLANDS  2.4 mR  FÖRBUND

2.4 mR -LUOKAN  SUOMEN  MESTARUUSKILPAILUJEN  SÄÄNNÖT

2.4 mR -luokan Suomen mestaruus ratkaistaan vuosittain  Suomen Purjehtijaliiton hyväk-
symissä kisoissa.

Hakemus mestaruuskilpailun järjestämiseksi tehdään Suomen 2.4 mR liitolle kirjallisel-
la hakemuksella edellisen vuoden lokakuun loppuun mennessä.  Hakijana voi olla vain
SPL:n hyväksymä seura.  Kilpailu tulee järjestää Suomen vesialueella.

Luokkaliiton hyväksyttyä kilpailupaikan ja järjestävän seuran, tulee seuran hakea SPL:n
hyväksyntä kisoille.

Suomen mestaruuskilpailu on avoin kaikille 2.4 mR luokkaan hyväksytyille veneille, joilla
on voimassaoleva mittatodistus ja jotka täyttävät luokan säännöt.

Mestaruuskilpailuun osallistuvan purjehtijan tulee olla hyväksytyn pursiseuran ja Suomen
2.4 mR liiton, tai oman maansa luokkaliiton jäsen.

Suomen mestaruuden voittaja voi olla muunkin maan kuin Suomen kansalainen.

Mestaruuskilpailussa ei saa vaihtaa venettä.  Kuitenkin, jos vene kilpailun aikana vauri-
oituu niin pahoin, ettei sitä voida korjata ennen seuraavan päivän purjehdusta,
voi kilpailulautakunta kirjallisesta hakemuksesta antaa luvan toisen veneen käyttöön.

Kutsu mestaruuskilpailuihin on julkaistava luokkaliiton lehdessä ja luokkaliiton internet-
sivuilla. Henkilökohtainen kutsu kaikille jäsenille on lisäksi lähetettävä postitse vähintään
4 viikkoa ja enintään 6 viikkoa ennen ensimmäistä kilpailupäivää.  Kutsussa on mainittava
kaikki kansainvälisten kilpapurjehdussääntöjen sekä 2.4 mR luokan sääntöjen edellyttä-
mät tiedot.  Lisäksi on ilmoitettava veneiden tarkistusmittausten ajankohta.
Kutsussa on mainittava miten ja milloin kilpailijan on ilmoittauduttava kisoihin.
Veneille tulee suorittaa luokkaliiton hallituksen määräämät tarkistukset.

Mestaruuskilpailuissa noudatetaan voimassaolevia ISAF:n kansainvälisiä kilpapurjeh-
dussääntöjä sekä luokan luokka- ja SM kilpailusääntöjä.

Kilpailun ratatyypistä kilpailua hakeva seura tekee ehdotuksen luokkaliiton hallitukselle
hakemuksen yhteydessä.  Luokkaliiton hallitus päättää järjestävän seuran kanssa kysei-
senä vuonna käytettävän ratatyypin.  Vastatuulilähtö on pakollinen.

Kilpailusarjassa on oltava vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) purjehdusta.
Kilpailu hyväksytään SM kilpailuksi, kun vähintään neljä (4) purjehdusta on saatu suori-
tetuksi.  Järjestäjän on käytettävä kaikkia ohjelmaan merkittyjä kilpailupäiviä, myös
varapäivää, jotta vähintään viisi (5) purjehdusta saataisiin suoritetuksi.
Huonoin sijoitus jätetään pois lopputuloksista, kun 5-8 purjehdusta on saatu purjehdituksi.
2 huonointa sijoitusta jätetään pois lopputuloksista, kun 9-12  purjehdusta on saatu
purjehdituksi.

Mestaruuskilpailussa käytetään ISAF:n kilpapurjehdussääntöjen mukaista bonus-piste-
laskentatapaa siten muutettuna, että kilpailuun kuuluu vähintään kuusi (6) purjehdusta.

Mestaruuskilpailussa jaetaan kiertopalkinto voittajalle, SPL:n mestaruusmitalit kolmelle
parhaalle sekä järjestäjän hankkimat palkinnot kuudelle parhaalle purjehtijalle.

Ellei osanottajamäärä täytä SPL:n Suomen mestaruuskilpailujen vaatimuksia, on kilpailu
luokkamestaruuskilpailu.  Siinäkin tapauksessa noudatetaan näitä sääntöjä.

Järjestävän seuran on toimitettava viimeistään kahden viikon kuluessa kilpailun päättymi-
sestä kilpailun täydelliset tulokset SPL:lle ja luokkaliitolle.
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