
 
 

Zoom8 luokan Suomen mestaruuskilpailun säännöt 
 

Nämä säännöt on hyväksytty Zoom8 liiton kokouksessa 20.9.2014 ja ne astuvat voimaan kauden 
2015 alusta.  
 
Nämä säännöt ja ohjeet täydentävät Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n purjehduksen 
Suomenmestaruuskilpailujen sääntöjä (12.12.2011) ja on sen säännön 5 tarkoittama luokan SM-
sääntö. 
 
1 Järjestäminen 

Zoom8 luokan Suomen mestaruuskilpailun (SM) järjestää Suomen Purjehdus ja Veneily (SPV) 
jäsenseura yhteistyössä Suomen Zoom8 liiton (”luokkaliitto”) kanssa kesä– syyskuun aikana 
Suomen vesialueella. 

 
2 Osallistuminen 

2.1. Kilpailu on avoin kaikille suomalaisille ja ulkomaisille luokan vaatimukset täyttäville 
veneille. Veneiden on täytettävä veneen valmistusajankohdan tai mittaustodistuksen 
päiväyksen aikaan voimassa olleen luokkasäännön vaatimukset. Veneiden tai varusteiden 
tarkistaminen on mahdollista ennen kilpailua, kilpailun aikana ja kilpailun jälkeen. 

2.2 Perämiehen pitää olla SPV:n jäsenseuran tai vastaavan ulkomaisen yhdistyksen jäsen. 
2.3 Perämiehen pitää olla luokkaliiton tai vastaavan ulkomaisen yhdistyksen jäsen. Kuluvan 

vuoden jäsenmaksun pitää olla maksettu. 
2.4 Luokka on SPV:n SM-säännön 3 tarkoittama junioriluokka. Kilpailija saa olla enintään 19-

vuotias kilpailuvuoden aikana. 
2.5 Tytöt ja pojat kilpailevat yhtenä luokkana. 
2.6 SM-mitalisijat määräytyvät kuitenkin siten, että ulkomaiset veneet ohitetaan lopullisessa 

tulosluettelossa. 
 

3 Kilpailukutsu ja ilmoittautuminen 
3.1 Kilpailukutsu ja purjehdusohjeet julkaistaan suomeksi. Ne on suotavaa kääntää ainakin 

ruotsiksi ja mahdollisia ulkomaalaisia osanottajia varten myös englanniksi. Kielten 
ristiriitatapauksessa suomenkielinen teksti on ratkaiseva. 

3.2 Kilpailukutsu asetetaan kaikkien saataville järjestävän seuran toimesta viisi viikkoa ennen 
kilpailun alkua. Luokkaliitto tiedottaa kilpailusta jäsenilleen sähköpostitse ja luokkaliiton 
internet sivulla. 

3.3 Ilmoittautuminen tapahtuu kilpailun järjestäjän ohjeiden mukaan. 
 
4 Purjetunnukset 

Vene voi käyttää vieraita purjenumeroita tai kansallisuuskirjaimia vain tuomariston luvalla. 
Mahdollisuus tällaisen luvan antamiseen täytyy ilmoittaa kilpailukutsussa ja purjehdusohjeissa 
kilpailusääntöjen liitteen G muutoksena. 

 
5 Radat ja ajat 

5.1 Suositeltava ratatyyppi on trapetsoidirata. ulkosilmukalla. 
5.2 Enimmäisaika on 70 minuuttia. 
5.3 Veneet, jotka eivät tule maaliin 15 minuutin kuluessa ensimmäisen, radan purjehtineen 

veneen maaliin tulosta, kirjataan ei maaliin tulleiksi (DNF) (muutos kilpailusääntöihin 35 ja 
A4). 

5.4 Tavoiteaika on 45 minuuttia. 



 
6 Eteneminen 

6.1 Suositellaan, että noudatetaan tuulirajaa 2 m/s – 12 m/s 
6.2 Protestikäytännöt: suositus säännön 61.1.(a) muuttamisesta siten, että veneen on heti 

maaliin tultuaan ilmoitettava kilpailulautakunnalle aikeistaan protestoida ja protestin kohde. 
6.3 Pelastusliivien käyttö on pakollista. 
 
 

7 Huolto 
Kilpailijoille on järjestettävä mahdollisuus käydä WC:ssä kilpailun aikana, jos vesillä olo ylittää 
neljä tuntia. 

 
8 Pistelasku ja purjehdusten luku 

8.1 Kilpailussa käytetään kilpailusääntöjen liitteen A mukaista sijalukujärjestelmää. Säännössä 
A4.2 esiintyvä käsite ”kilpailuun ilmoitettujen veneiden luku” tulkitaan siten, että vene, 
jonka tulos jokaisesta purjehduksesta on DNC, ei kuulu tähän lukuun. 

8.2 Kilpailuohjelmassa on 9 purjehdusta kolmen päivän aikana. 
8.3 Päivässä purjehditaan enintään 3 purjehdusta. Määrä voidaan poikkeustapauksessa  

kuitenkin ylittää luokkaliiton luvalla. Tällöin on pidettävä WC:ssä käynnin mahdollistava 
tauko kolmannen purjehduksen jälkeen. 

8.4 Neljä purjehdusta on suoritettava, jotta kilpailu olisi pätevä SMkilpailu. 
8.5 a) Kun vähemmän kuin 5 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on          

sen kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa. 
b) Kun 5–7 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista  

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

c) Kun vähintään 8 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista 
purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen kaksi huonointa pois 
jätettävissä olevaa pistemäärää. 

 
9 Palkinnot 

9.1 SPV:n mestaruusmitalit jaetaan kolmelle parhaalle suomalaisveneelle. 
9.2 Kaikki veneet kilpailevat muista palkinnoista, palkintojen määrässä noudatetaan SPV:n 

palkintokaavaa vähimmäisvaatimuksena. 
9.3 Jokaiselle osanottajalle suositellaan annettavaksi muistopalkinto. 
9.4 Palkinnot hankkii kilpailun järjestäjä. 

 
10 Raportointi 

Kilpailun järjestäjän on toimitettava kaikki tulokset SPV:lle ja luokkaliitolle kahden viikon 
kuluessa kilpailusta. 


