
OPTIMISTIJOLLIEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT  
 

Nämä säännöt täydentävät Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) Suomen 

Mestaruuskilpailujen sääntöjä (12.12.2011) 
 
 
1. Osallistuminen 

 

1.1 SM-kilpailu on avoin kaikille Suomessa pysyvästi asuville kilpailijoille, joiden veneillä on 

voimassa oleva mittaus- tai mittalukutodistus ja jotka täyttävät muut osallistumisehdot. SM-

kilpailu on kilpailuna avoin myös ulkomaisille kilpailijoille. Ulkomaisia kilpailijoita ei lasketa 

mukaan varsinaisiin SM-tuloksiin, eivätkä ne voi saada kiinnitystä SM-kisojen yhteydessä 

jaettaviin kiertopalkintoihin. 

 

1.2 Veneen päällikön pitää olla SPV:n varsinaisen jäsenseuran tai vastaavan ulkomaisen 

yhdistyksen jäsen, sekä Suomen Optimistijollaliiton tai vastaavan ulkomaisen 

Optimistijollaluokkaliiton jäsen. 

 

1.3 Suomen Optimistijollaliiton hallitus voi tarvittaessa rajoittaa osanottajien lukumäärää 

ilmoittamalla karsintajärjestelmästä SPV:n kilpailukalenterissa. Mikäli osanottajia on 100 

tai enemmän, jaetaan osanottajat Suomen Optimistijollaliiton hallituksen erillispäätöksen 

mukaisiin ryhmiin tai laivueisiin, jotka purjehtivat eri aikaan. 

 

1.4 SM-kilpailussa purjehditaan kahdessa ikäsarjassa: 

- nuoret: 12 vuotta kilpailuvuonna täyttävät ja näitä nuoremmat 

- vanhemmat: 13-15 vuotta kilpailuvuonna täyttävät. 

 

1.5 Jotta kilpailu kyseessä olevassa ikäsarjassa on virallinen SM-kilpailu tulee osallistuvia 

veneitä olla vähintään 10 kolmesta eri seurasta. 

 

1.6 Kilpailunjärjestäjälle suositellaan aloitteleville purjehtijoille tarkoitetun kadettiluokan 

purjehduskilpailun järjestämistä SM-kilpailun rinnalla. 
 
 
2. Aika ja paikka 

 

2.1 SM-kilpailut järjestetään kesä - elokuun aikana Suomen vesialueella. 

 

2.2 Suomen Purjehtijaliitto ry (SPV) myöntää järjestämisoikeuden sitä anovalle Suomen 

Purjehtijaliiton hyväksymälle seuralle. Suomen Optimistijollaliiton puoltama anomus on 

jätettävä SPV:n hallitukselle kilpailua edeltävän vuoden syyskuun 15. päivään mennessä. 

Anomuksessa on mainittava missä ja milloin kilpailut aiotaan pitää. 
 
 
3. Kilpailukutsu ja ilmoittautuminen 

 

3.1 Kutsu SM-kilpailuun on oltava jokaisen SPV:n jäsenseuraan saatavilla viimeistään neljä 

viikkoa ennen ensimmäistä kilpailupäivää. Tiedot SM-kilpailusta julkaistaan myös Suomen 
Purjehtijaliiton kilpailukalenterissa. 

 

3.2 Ilmoittautuminen suoritetaan järjestävän seuran ohjeiden mukaisesti. 
 
 
4. Veneiden tarkistus 

 

4.1 Jokaisen veneen on pyydettäessä esitettävä voimassa oleva mittaustodistus. 

 

4.2 Ennen kilpailuja voidaan suorittaa veneiden tarkastus. 



 

4.3 Kilpailujen aikana voidaan suorittaa tarkistuksia pistokokeina. 
 
 
5. Säännöt 

 

5.1 SM-kilpailuissa noudatetaan ISAF:n kilpapurjehdussääntöjä, Optimistijollan 

luokkasääntöjä, näitä SM-sääntöjä sekä purjehdusohjeita. 

 

5.2 Sääntöä 61.1(a) tulee muuttaa purjehdusohjeissa seuraavasti: "Sääntö 61.1(a) 

täydennetään seuraavasti: ”Veneen on heti maaliin tultuaan ilmoitettava kilpailulautakunnalle 

aikeestaan protestoida ja protestin kohde." 

 
5.3 Suosituksena on, että Purjehduksen kilpailusääntöjen Liite P on voimassa. 
 
 
6. Radat ja ajat 

 

6.1 Kilpailun järjestäjien tulee ottaa yhteyttä luokkaliiton hallitukseen hyvissä ajoin ennen 

kilpailuja erilaisten ratavaihtoehtojen arvioimiseksi. Suomen Optimistijollaliiton hallitus antaa 

suosituksen käytettävän radan muodosta ja radan kiertämiseksi kuluvasta enimmäis- ja 

tavoiteajasta. 

 

6.2 Molempien ikäsarjojen lähdöt suoritetaan samanaikaisesti. Suosituksena on, että lähtöjä ei 

suoriteta jos tuuli on keskimäärin alle 3 m/s tai yli 15 m/s. Lopullisen päätöksen tekee 

kilpailulautakunta paikalliset olosuhteet huomioonottaen. 

 

6.3 Purjehdusten päivittäinen lukumäärä saa vaihdella, mutta samana päivänä loppuun 

suoritettujen purjehdusten määrä ei saa ylittää neljää. 

 

6.4 Viimeisenä kilpailupäivänä mitään varoitusviestiä ei anneta klo. 16.00 jälkeen. 
 
 
7. Pistelasku ja purjehdusten luku 

 

7.1 SM-kilpailussa käytetään Purjehduksen kilpailusääntöjen liitteen A mukaista 

sijalukujärjestelmää. 

 

7.2 SM-kilpailuohjelma käsittää 9 purjehdusta kolmen päivän aikana. Ellei vähintään neljää 

purjehdusta saada läpiviedyksi, kilpailua ei hyväksytä Suomen mestaruuskilpailuksi. 

 

7.3 Suomen Optimistijollaliiton hallitus voi yhdessä kilpailujärjestäjän kanssa muuttaa SM-

kilpailuiden kestoa yhdellä päivällä ja purjehduksien kokonaismäärää 3 purjehduksella. 

 

7.4 

(a) Kun 4 tai vähemmän purjehduksia on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen 

kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa. 

(b) Kun 5-9 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista 

purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen huonoin pistemäärä. 

(c) Kun 10 tai enemmän purjehduksia on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen 

kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen 2 huonointa 

pistemäärää. 
 
 
8. Palkinnot 

 

8.1 SM-kilpailussa jaetaan seuraavia kiertopalkintoja: 

 



Suomen mestari:   

SM-kilpailujen lopputuloksissa parhaiten sijoittuneelle joko nuorten tai 13-15 vuotiaiden sarjan 

suomalaiselle purjehtijalle 

 

Nuorten Suomen mestari: 

SM-kilpailujen lopputuloksissa parhaiten sijoittuneelle nuorten sarjan suomalaiselle 

purjehtijalle 

 

Paras tulokas:  

SM-kilpailujen lopputuloksissa parhaiten sijoittuneelle suomalaiselle purjehtijalle, joka 

purjehdusvuonna ensimmäistä kertaa osallistuu SM-kilpailuun 

 

First Lady - Paras tyttö:  

SM-kilpailujen lopputuloksissa parhaiten sijoittuneelle suomalaiselle tytölle 

 

Paras seura: SM-kilpailujen lopputuloksissa vähiten pisteitä saaneelle seuralle. Kolmen 

parhaan purjehtijan pisteet lasketaan yhteen. 

 

8.2 Lisäksi erikseen molempien ikäluokkien kolmelle parhaalle suomalaiselle purjehtijalle 

jaetaan SPV:n Suomen mestaruusmitalit. Muita palkintoja jaetaan vähintään joka 

kolmannelle osanottajalle molemmissa ikäluokissa. 

 

8.3 Palkintojen jakojärjestys on seuraava: 

1. Mahdolliset erillispalkinnot 

2. Suomen mestaruusmitalit sille luokalle - jonka voittaja ei saa "Suomen mestari"- 

kiertopalkintoa, järjestyksessä, pronssi, hopea, kulta 

3. Nuorten Suomen mestari -kiertopalkinto, mikäli edellisessä kohdassa jaettiin nuorten 

luokan mitalit 

4. Suomen mestaruusmitalit sille luokalle, jonka voittaja saa myös "Suomen mestari"- 

kiertopalkinnon, järjestyksessä, pronssi, hopea, kulta 

5. Nuorten Suomen mestari -kiertopalkinto mikäli edellisessä kohdassa jaettiin nuorten 

luokan mitalit 

6. "Suomen mestari" -kiertopalkinto 

7. Muut kiertopalkinnot 
 
 
9. Tulosten ilmoittaminen 

 

Järjestävän seuran on kahden viikon kuluessa kilpailun päättymisestä lähetettävä täydellinen 

tulosluettelo SPV:n toimistoon ja Suomen Optimistijollaliitolle. 

 

Hyväksytty Suomen Optimistijollaliitto ry:n hallituksen kokouksessa 19.03.2012 


