
Suomen 2.4 mR-liitto - Finlands 2.4 mR-förbund

Kansainvälisen 2.4 mR-veneluokan joukkuekilpailun SM-säännöt

1. 2.4 mR-luokan Suomen joukkuemestaruus ratkaistaan vuosittain
Suomen Purjehtijaliiton (jäljempänä SPL) hyväksymissä kisoissa.

2. Hakemus joukkuemestaruuskilpailujen järjestämiseksi tehdään Suomen
2.4 mR-luokkaliitolle kirjallisella hakemuksella edellisen vuoden syys-
kuun loppuun mennessä.  Hakijana voi olla vain SPL:n hyväksymä
seura.  Kilpailu on järjestettävä Suomen vesialueella.

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

4. Suomen joukkuemestaruuskilpailu on avoin kaikille 2.4 mR-luokkaan
hyväksytyille veneille.Veneillä tulee olla voimassa oleva mittatodistus.

5. Joukkuemestaruuskilpailuun osallistuvan purjehtijan tulee olla hyväk-
sytyn pursiseuran ja Suomen 2.4 mR-luokkaliiton jäsen tai oman maansa
luokkaliiton jäsen.

6. Joukkuekilpailun joukkueeseen kuuluu vähintää kaksi venekuntaa tai
enintää neljä venekuntaa.  Määrä ilmoitetaan kilpailukutsussa.

7. Kilpailujoukkue voi olla seurajoukkue, seuran kakkosjoukkue  jne., maan
joukkue tai maan kakkosjoukkue, luokkaliiton joukkue tai kaupunki-
joukkue.

8. Suomen joukkuemestaruuden voi voittaa muunkin maan kuin Suomen
kansalaisista koostuva joukkue.

9. Joukkuekilpailu voidaan purjehtia joko omilla tai järjestävän seuran
veneillä. Kilpailukutsussa ilmoitetaan kenen veneillä purjehditaan.

10. Joukkuemestaruuskilpailuissa ei saa vaihtaa venettä. Kuitenkin, jos
vene kilpailun aikana vaurioituu niin pahoin, ettei sitä voida korjata
ennen seuraavaa purjehdusta, voi kilpailulautakunta kirjallisesta hake-
muksesta antaa luvan toisen veneen käyttöön.

11. Kutsu 2.4 mR -luokan joukkuemestaruuskilpailuun julkaistaan luok-
kaliiton web-sivuilla ja kansainvälisen luokkaliiton web-sivuilla.  Kutsu
julkaistaan vähintään kaksi kuukautta ennen kilpailun ensimmäistä kil-
pailupäivää.

12. Joukkuemestaruuskilpailuissa noudatetaan voimassa olevia ISAF:n
kansainvälisiä kilpapurjehdussääntöjä ja joukkuekilpailusääntöjä, luo-
kan luokkasääntöjä ja luokan joukkuekilpailusääntöjä.



13. Kilpailun ratatyyppi sovitaan luokkaliiton ja järjestävän seuran välillä
samalla, kun annetaan oikeus kilpailun järjestämiseen.

14. Kilpailusarjaan kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10)
purjehdusta.

15. Joukkuemestaruuskilpailussa jaetaan kiertopalkinto voittaneelle jouk-
kueelle, SPL:n mestaruusmitalit kolmelle parhaalle joukkueelle  sekä
järjestäjän mahdollisesti hankkimat muut palkinnot.

16. Ellei osanottajamäärä täytä SPL: Suomen joukkuemestaruuskilpailuille
asettamia osanottovaatimuksia, on kilpailu luokkamestaruusjoukkue-
kilpailu. Tällöinkin noudatetaan näitä sääntöjä.

17. Järjestävän seuran on toimitettava viimeistään kahden viikon kuluessa
kilpailun päättymisestä kilpailun täydelliset tulokset SPL:lle ja luokka-
liitolle.

18. Mikäli kilpailuun osallistuu ulkomainen joukkue on purjehdusohjeiden
oltava myös englanniksi.

Nämä säännöt on hyväksytty Suomen 2.4 mR-liiton ylimääräisessä
yleisessä kokouksessa 15.11.2003


