SR säännöt
SAIMAA RANKING SÄÄNNÖT 2021
Saimaa Ranking kilpailusarja
Saimaa ranking kilpailusarja on Saimaan alueen pursi– ja veneilyseurojen yhdessä järjestämä
purjehduskilpailusarja. Sarjan järjestelystä, ylläpidosta, kilpailuista, säännöistä ja palkinnoista
päättää vuosittain kokoontuva Saimaan purjehtijapäivät.
Saimaa ranking osakilpailun voi järjestää jokainen Vuoksen vesistöalueen, Suomen Purjehdus ja
Veneilyliiton alainen pursi- tai veneilyseura.
Purjehtijapäivät
Purjehtijapäivät järjestetään syksyllä vuorovuosina Saimaa ranking kilpailun järjestävien seurojen
toimesta. Purjehtijapäivillä päätetään mm:
•
•
•
•
•
•

alustava kilpailukalenteri seuraavalle vuodelle.
Saimaa ranking sarjassa noudatettavat säännöt ja pistelaskujärjestelmä.
kilpailujen tulospalvelu ja sen ylläpito (www.saimaanpursiseurat.fi).
jaetaan edellisen vuoden Saimaa ranking palkinnot.
valitaan Saimaan alueen vuoden purjehtija.
valitaan Saimaa ranking toimikunta, 4-6 henkilöä

Purjehtijapäivillä valittavan Saimaa ranking toimikunnan tehtävänä on:
•
•
•
•

valvoa kilpailujen järjestelyjä ja näiden sääntöjen noudattamista
valvoa pistelaskennan oikeellisuutta
toimii Saimaa ranking sarjaa kehittävänä ja neuvoa antavana elimenä kilpailujärjestäjille.
Toimikunnan jäsenen kausi voi olla enintään 2 vuoden mittainen

Saimaa ranking toimikunta 2021
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Purjehtijapäivät järjestävä seura laskuttaa kaikilta Saimaa ranking osakilpailun järjestäviltä seuroilta
ranking-maksun, jonka suuruuden päättää vuosittain Purjehtijapäivät. Kaudella 2021 ranking-maksu
on 50 € / järjestettävä kilpailu.
Ranking maksulla kertyneillä varoilla katetaan:
•
•
•

Saimaa ranking palkintokulut (pokaalit kolmelle parhaalle venekunnalle/luokka)
vuoden purjehtijan palkintokulut
purjehtijapäivien järjestelykulut

•

yhteismarkkinointikuluja

edellä mainitussa järjestyksessä.
Kilpailusäännöt
Kaikissa kilpailuissa noudatetaan voimassa olevaa ISAF: PURJEHDUKSEN KILPAILUSÄÄNTÖJÄ,
Finrating sääntöjä, kunkin luokan luokkasääntöjä, näitä Saimaa ranking sääntöjä, kilpailukutsuja ja
purjehdusohjeita.
Kilpailuihin osallistuvat veneet tulee katsastettuja luokkaan 3 tai 4 (h-veneet, kansanveneet yms.) ja
katsastusvarustus tulee olla mukana veneessä koko kilpailun ajan. Kilpailuun osallistuvilla veneillä
tulee olla vastuuvakuutus ja se on pyydettäessä pystyttävä todistamaan.
Saadakseen Saimaa ranking pisteitä Racing-luokassa, tulee osallistuvalla veneellä olla virallinen
FinRating-luku. Veneen FinRating-luku määräytyy Suomen avomeripurjehtijoiden kansallisesta
FinRating-taulukosta tai veneen voimassa olevan mittakirjan mukaan. Mikäli veneellä ei ole virallista
FinRating-lukua, voi kilpailun järjestäjä antaa veneelle kertoimen ja vene voi osallistua yksittäiseen
kilpailuun. Vene ei kuitenkaan voi saada Saimaa ranking pisteitä eikä sitä tule noteerata virallisissa
Saimaa ranking lopputuloksissa.
Mikäli taulukkoveneellä on FinRating-todistus, sen on kilpailtava kyseisen todistuksen mukaisella
luvulla. Saimaalla ei FinRating sääntö 2.4 ei ole käytössä, vaan kilpailujärjestäjä voi antaa veneelle
kertoimen kilpailuun, mikäli osallistuja on ilmoittanut ajavansa ilman spinaakkeria 96 tuntia ennen
starttia. Hyvitys ilman spinaakkeria 0,023. Jos veneellä on voimassa oleva Non-Spin mittakirja,
käytetään sitä. Muut poikkeavuudet FinRating-taulukon veneeseen hoidetaan erillisellä FinRating
todistuksella.
Kilpailun järjestäjän tulee ennen kilpailua kerätä kolme (3) henkinen protestilautakunta, joka
käsittelee mahdolliset protestit. Kuitenkin mahdolliset protestiin osalliset protestilautakunnan
jäsenet tulee jäävätä. Kilpailun järjestäjän tulee toimittaa kilpailun tulokset 72 tunnin sisällä kilpailun
päättymisestä tulospalvelu @ saimaanpursiseurat.fi. Kilpailuissa tulee käyttää ISAF:n säännön 26
mukaista lähtöviestitysjärjestelmää. Järjestäjä voi lähettää tarvittaessa Racing luokan veneet
kahdessa eri lähdössä.
Suosituksia kilpailun järjestäjille:
•
•

•
•

kilpailuissa suositellaan järjestämään vastatuulilähtö
kilpailun järjestäjällä tulee olla selkeä suunnitelma kilpailun lyhentämisestä muuttuneiden
sääolosuhteiden johdosta. Lyhennysmahdollisuus ja käytäntö tulee tiedottaa kilpailijoille
purjehdusohjeessa tai kirjallisesti kipparikokouksen aikana.
kilpailun tulokset, epävirallisetkin, tulee julkistaa mahdollisimman nopeasti kilpailun
päätyttyä.
Vaikka Club luokka ei ole virallinen Ranking sarja, se tai perhesarja voi olla yksittäisessä
kisassa kisaluokkana

Saimaa ranking kilpailuluokat 2021:
• Racing I luokka (FinRating>0,900)
• Racing II luokka (FinRating <= 0,900)
Kunkin FinRating-luokan muodostamiseen tarvitaan yksittäisessä kilpailussa vähintään kolme (3)
venettä. Luokkia voidaan yhdistä, mikäli jossain luokassa ei ole tarpeeksi veneitä luokan
muodostamiseksi. Luokka muodostuu, vaikka kaikki kolme venettä eivät olisi ranking-kelpoisia.

Pistelasku
Ranking-pisteet jaetaan seuraavasti:
•
•
•
•
•
•

Kilpailun voittajalle 13 pistettä,
toiselle 11 pistettä,
kolmannelle 10 pistettä,
neljännelle 9 pistettä jne
sijasta 12. eteenpäin kaikki saavat yhden (1) pisteen.
yhden (1) pisteen saavat myös kaikki kilpailuun hyväksyttävästi startanneet veneet (DNF,
DSQ jne.)

Yhdistetyissä luokissa veneet saavat yhdistetyn luokan tulosta vastaavan pistemäärän ranking
kokonaispisteisiin.
Pistelaskussa huomioidaan kunkin veneen neljä (4) parasta osakilpailuista saatua pistemäärää.
Lisäksi jokaisesta tämän laskennan ulkopuolisesta kilpailusta johon vene on osallistunut, annetaan
yksi (1) piste kannustimena aktiivisesta osallistumisesta. Saimaa ranking pisteiden päätyessä tasan
kahden tai useamman venekunnan kesken, ratkaisee järjestyksen ensin voittojen määrä, sitten
kakkostilojen määrä jne. Jos vertailu tämänkin jälkeen on tasan, verrataan kauden parhaan
sijoituksen antaneiden kilpailujen luokan osallistujamäärää (enemmän voitettuja veneitä).
Saimaa ranking pisteet ovat venekohtaisia. Veneissä saa olla eri kilpailuissa eri miehistö. Kauden
aikana eniten pisteitä kerännyt venekunta on Saimaa ranking voittaja ja Saimaan mestari. Ranking
sarjassa tulee järjestää neljä erillistä kilpailua, jotta sarja saa Ranking arvon.
Tiedottaminen ja tulospalvelu
Saimaa ranking sarjan tiedotuskanavana käytetään www.saimaanpursiseurat.fi sivustoa. Sivustoa
ylläpitää Purjehtijapäivien valitsema toimitus. Sivustolla julkistetaan mm. säännöt, kilpailukalenteri,
yksittäisten osakilpailujen kilpailukutsut ja kilpailun lopputulokset sekä Saimaa ranking tilanne ja
lopputulokset.
Saimaa Ranking tuloslaskennasta kaudella 2021 vastaa Panu Kokko.

