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OHJEITA KILPAILUNJÄRJESTÄJÄLLE   Kilpailukausi 2020 

 

1. LYHYT MUISTILISTA 

Rata-alue 

- erityisesti plaanavaat ja Foil-luokat tarvitsevat tilavan alueen, jossa ei ole tuulikatveita 
- rata-alue olisi hyvä sijoittaa mahdollisimman lähelle varikkoaluetta 
- mikäli rata-alue on kauempana rannasta, kilpailijat tarvitsevat mahdollisuuden säilyttää 

juomapulloja ja -reppuja toimitsijaveneessä 
- purjelaudoilla starttien odottaminen lähtöalueella on huomattavasti raskaampaa kuin 

veneluokissa; siksi olisi hyvä suosia kahta peräkkäistä lähtöä lyhyellä tauolla vesillä, ja 
lähtöjen jälkeen pitempi tauko rannassa (välinevaihto, ruoka ja juoma) 

 

Tuulirajat 

- tuuliraja on minimituuli, jonka alle tuuli ei saa laskea 
- plaanattavissa ja Foil-luokissa on riittävän tuulen lisäksi oltava plaanattavat / foilattavat 

olosuhteet 

 

2. SPLL RANKING 2020 
 
2.1 SPLL Ranking sarjat ja luokkamestaruuskisat kaudella 2020:  
 
- Raceboard  
- Formula Windsurfing  
- iQFoil open 9 m2 / 8m2 (sisältää iQFoil Olympialuokan)  
- Formula Foil open 12.5 m2   
- Techno  
- Slalom  
 
2.2 Kisojen määrä:  
 
- Formula, Raceboard, Foil-luokat 4 + SM  
- Slalom 2 + SM    
- Tecno: 2 + SM  
- lisäksi Raceboard-luokassa ajetaan matkapurjehdus-ranking.  
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2.3 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 osallistuvien pisteet:  

kauden aikana luokan kisoihin (niihin joissa ajettu luokan lähtöjä) osallistuneet + 1.  

Slalom: Kaikki purjehditut kilpailut lasketaan mukaan ranking-tulokseen 

Raceboard-matkapurjehduskilpailun pistelasku (suositus):  

- sijalukupistelasku 
- discardit: 4-5 lähtöä, 1 discard, 6-7 lähtöä 2 discardia, 8-12 3 discardia 

 
2.4 Sarjat: 

 
- yleinen (kaikki kilpailevat, ”Overall”) 
- juniorit (2020 19 vuotta täyttävät ja tätä nuoremmat) 
- masters (2020 60 vuotta täyttävät ja tätä vanhemmat) 
- naiset 

 
2.5 Välinerajoitukset:   

 
- Formula Windsurfing, iQFoil open , Formula Foil, Raceboard 

o Kansainvälisten luokkasääntöjen mukainen. Foil-luokissa sallitaan Formula 
Windsurfing -luokkaan rekisteröityjen runkojen käyttö. Raceboard-luokassa 
sallitaan prototyyppien käyttö.    

- Slalom: Kilpailuun saa rekisteröidä 3 lautaa ja 6 purjetta. Lautojen tulee olla IFCA:n kv. 
luokkasääntöjen mukaisia (suurin leveys 91 cm, purjeen maksimikoko 10 m2)  
 
 

3. KILPAILUIDEN TOTEUTUS 
 
3.1 Radat:   

 
- rataluokissa (Raceboard, FW, Foil luokat RS-X, Techno) käytetään vastatuuliosuuksia 

sisältäviä ratoja. Ratojen ihannepituus on 15-30 min.  (iQFoil Open ja Formula Foil -
luokissa voidaan käyttää muitakin kansainvälisten sääntöjen mukaisia ratoja.) 

- Slalom: Sivu- tai avotuulirata. 1. halssin pituus kansainvälisten suositusten mukainen 
(800-1200 m). Tavoiteaika 4-8 min. Myötäkäännöksiä 4-8.    

o Mikäli slalomissa on yli 20 osanottajaa, tulee kilpailijat jakaa kahteen alkuerään. 
Ensimmäinen eräjako tehdään vallitsevan rankingtilanteen mukaisesti, 
seuraavat edellisen pudotuskarsinnan tulosten perusteella. Jos osallistujia on 
16-20, voidaan eräjako tehdä kilpailun järjestäjän niin päättäessä. 

o Eriin sijoittelu tehdään IFCA sääntöjen mukaisesti 
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3.2 Lähdöt: 
 

- lähtöjen enimmäismäärä kilpailussa tulee ilmoittaa purjehdusohjeissa 
- lähtöjen enimmäismäärä purjehduspäivänä:  

o Raceboard: 4 lähtöä/päivä  
o muut rataluokat: 6 lähtöä/päivä  
o Slalom: 9 lähtöä tai 4 pudotuskarsintaa/päivä.    

 
3.3 Kilpailujen aikataulu:  

 
- kilpailut ovat pääsääntöisesi kaksipäiväisiä (la-su)  
- ensimmäinen mahdollinen lähtö avauspäivänä aikaisintaan klo 11.00  
- viimeinen mahdollinen lähtö päätöspäivänä klo 18.00  
- Slalom purjehditaan pääosin yksipäiväisenä (la tai su). Purjehduspäivä ilmoitetaan 

kisaa edeltävänä torstaina klo 21.00 mennessä.  
 

3.4 Palkinnot: 
 

- kilpailussa tulee palkita kukin luokka seuraavasti: 
o yleisen sarjan kolme parasta 
o paras juniori 
o paras masters 
o paras nainen 

- järjestäjä voi halutessaan perustaa muitakin palkintokategorioita 
- järjestäjällä on oikeus päättää palkinnon muoto 

 
 

4. SPLL:N TARKKAILIJA 
- SPLL:lla on oikeus nimetä kaikkiin sen alaisiin kilpailuihin tarkkailija, joka seuraa 

kilpailun toteutumista luokkasääntöjen ja liiton ohjeiden mukaisesti. Tarkkailijan 
tarkoituksena on kehittää liiton kilpailutoimintaa yhteistyössä kilpailujärjestäjien kanssa. 
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FOIL-LUOKKIEN LUOKKASÄÄNNÖT 

iQFoil Finland (iQFoil ja iQFoil Open) 
 
Yksi lauta.  
Leveys  max 100.5cm 
 
Yksi Foili.  
1 Masto  max 100 cm  
2 Fuselagea max 115 cm  
1 etusiipi   max. 900 sq.cm  
1 takasiipi  max. 255 sq.cm 
 
Yksi evä 
Miehet   max. 70 cm 
Naiset   max. 70 cm 
 
Yksi purje 
Miehet   max. 9 m2 
Naiset   max. 8 m2 
 
Yksi masto 
Yksi puomi  
 
Formula Foil Finland 
 
Yksi lauta 
Leveys   max 100.5cm 
 
Yksi Foili 
Yksi masto  
Kaksi Fuselagea  
Kaksi paria siipiä 
 
Kolme purjetta 
Miehet   max 12.5m2 
Naiset   max 11.0m2 
Youth   max 11.0m2 
Junior   max 10.0m2 
 
Masto 
pituus   max 625cm 

 
Puomi 
pituus   max 301cm 
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Kilpailunjohtaja päättää ajetaanko luokat erillisinä startteina, vai yhteislähtöinä, joista eri luokkien 
tulokset poimitaan. 
 
SM kilpailussa voidaan tarvittaessa eriyttää iQFoil (olympialuokka) omaksi luokakseen. 
 
Kilpailun johtaja päättää mitä ratoja ja kilpailumuotoja käytetään. 
 
Luokkien tuulirajana on ”foilattavat” olosuhteet l. valtaosa kilpailijoista etenee kantosiiven varassa. 
Mikäli tuuliolosuhteet heikkenenvät lähdön aikana, tulee lähtö keskeyttää. 
 

Raceboard 

Yksi lauta 
Leveys   max 100.5cm 
Piitus   min 270 cm, max 380cm 
 
Kaksi purjetta 
Miehet   max 9.5m2 
Naiset   max 8.5m2 
Junior   max 8.5m2 
 
Masto 
pituus   max 600cm 

 
Puomi 
pituus   max 300cm 
 

Slalom 

 
  

 


