SPLL Ranking-sarjat 2020

1. SPLL:n ranking-sarjat ja luokkamestaruuskisat kaudella 2020 ovat:
• Raceboard
• Formula Windsurfing
• iQFoil open 9 m2 / 8m2 (sisältää iQFoil Olympialuokan)
• Formula Foil open 12.5 m2
• Techno
• Slalom

2. Kisojen määrä on:
• Formula, Raceboard, Foil-luokat 4 + SM
• Slalom 2 + SM
• Techno: 2 + SM
Lisäksi Raceboard-luokassa ajetaan matkapurjehdus-ranking.

3. Kilpailusarjojen pistelasku:
Kilpailijan kisassa saama sijaluku = kilpailusta saatava pistemäärä
Formula, Raceboard, Foil-luokat:
• 4-5 purjehdittua kilpailua 1 discard
• 3 purjehdittua kilpailua tai vähemmän, ei discardia
• Kilpailuun osallistumaRoman pisteet:
Kauden aikana luokan kisoihin (niihin joissa ajettu luokan lähtöjä) osallistuneet + 1.
Slalom: Kaikki purjehditut kilpailut lasketaan mukaan ranking-tulokseen

4. Raceboard-matkapurjehdus:
Kilpailun pistelasku (suositus):
• Sijalukupistelasku
• Discardit: 4-5 lähtöä, 1 discard, 6-7 lähtöä 2 discardia, 8-12 3 discardia.

5. Sarjat:
• Yleinen (kaikki kilpailevat)
• Juniorit (2020 19 v täyttävät ja tätä nuoremmat)
• Masters (2020 60 v täyttävät ja tätä vanhemmat)
• Naiset

6. Välinerajoitukset:
Formula Windsurfing, iQFoil open , Formula Foil, Raceboard:
Kv. luokkasääntöjen mukainen. Foil-luokissa sallitaan Formula Windsurfing luokaan
rekisteröityjen runkojen käyRö. Raceboard-luokassa sallitaan prototyyppien käyttö.
Slalom: Kilpailuun saa ŕekisteröidä 3 lautaa ja 6 purjeRa. Lautojen tulee olla IFCA:n kv.
luokkasääntöjen mukaisia (suurin leveys 91 cm, purjeen maksimikoko 10 m2)

7. Kilpailut:
Radat:
• Ns. rataluokissa (Raceboard, FW, Foil luokat RS-X, Tecno) käytetään
vastatuuliosuuksia sisältäviä ratoja. Ratojen ihannepituus on 15-30 min. (iQFoil
Open ja Formula Foil luokissa voidaan käyttää muitakin kv. sääntöjen mukaisia
ratoja.)
• Slalom: Sivu- tai avotuulirata. 1. halssin pituus kansainvälisten suositusten mukainen
(800-1200 m). Tavoiteaika 4-8 min. Myötäkäännöksiä 4-8.
Mikäli slalomissa yli 20 osanottajaa, tulee kilpailijat jakaa kahteen alkuerään.
Ensimmäinen eräjako tehdään vallitsevan rankingtilanteen mukaisesti, seuraavat
edellisen pudotuskarsinnan tulosten perusteella.
Eriin sijoittelu tehdään IFCA sääntöjen mukaisesti
Lähtöjen enimmäismäärä kilpailussa tulee ilmoittaa purjehdusohjeissa
Lähtöjen enimmäismäärä purjehduspäivänä:
• Raceboard: 4 lähtöä/päivä
• Muut rataluokat: 6 lähtöä/päivä
• Slalom: 9 lähtöä tai 4 pudotuskarsintaa/päivä.
Kilpailujen aikataulu:
Kilpailut ovat pääsääntöisesi 2-päiväisiä (la-su)
• Ensimmäinen mahdollinen lähtö avauspäivänä aikaisintaan klo 11.00
• Viimeinen mahdollinen lähtö päätöspäivänä klo 18.00
• Slalom purjehditaan pääosin 1-päiväisenä (la tai su). Purjehduspäivä ilmoitetaan kisaa
edeltävänä torstaina klo 21.00 mennessä.

8. Palkinnot:
Kilpailussa tulee palkita kussakin luokassa:
• Yleisen sarjan 3 parasta
• Paras Juniori

• Paras Masters
• Paras Nainen
Järjestäjä voi halutessaan perustaa muitakin palkintokategorioita.

9. SPLL-tarkkailija:
SPLL:llä on oikeus nimetä ranking- ja mestaruuskilpailuihin tarkkailija, jolla on oikeus
puuttua kilpailun järjestelyihin ja / tai läpiviemiseen, mikäli ne ovat luokkasääntöjen tai liiton
ohjeiden vastaisia.

