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ZOOM8-LUOKAN RANKING-KILPAILUJEN SÄÄNNÖT 2019 

 

Nämä säännöt on hyväksytty Suomen Zoom8-liiton hallituksen kouksessa 
10.12.2018 ja ne ovat voimassa toistaiseksi.  

 

 

1. Yleisisä periaatteita 

 

Zoom8-luokan ranking-kilpailut tulee järjestää mahdollisuuksien mukaa noudattaen 

World Sailingin dokumentin: Race Management Policies for World Sailing Events - 

Fleet Racing suosituksia[1]. 

 

Nämä säännöt ovat voimassa kaikissa Suomessa järjestettävissä Zoo8-luokan 

ranking-kilpailuissa. 

 

 

2. Ranking-sarjan pistelasku 
 

Kukin ranking-listalla oleva kilpailija saa jokaisen ranking-kilpailun sijoituksensa 

mukaisen pistemäärän. Purjehtijan ranking-sijoitus määräytyy yhteenlasketuista 

sijalukupisteistä niin, että pienimmällä pistemäärällä oleva purjehtija on ranking-

listalla ensimmäisenä.  

 

Purjehtija saa kaikista niistä kilpailuista, joihin ei osallistu, kauden aikana ranking-

listalla olevien purjehtijoiden lukumäärän +1 pistettä. Purjehtija katsotaan 

poissaolleeksi kilpailusta,  jos hän joko ei ilmoittaudu tai osallistu lainkaan 

kilpailuun tai saa tulosluettossa koodin DNC kilpailun jokaisesta purjehduksesta. 

 

Kaikilta purjehtijoilta luetaan pois neljäsosa lähdöistä. Neljäsosa lähdöistä lasketaan 

katkaisemalla jakolasku <lähtöjen määrä> / 4 ensimmäiseen pienempään 

kokonaislukuun. 
 

 

4. Ranking-kilpailun järjestäminen 
 

4.1. Tuulirajat 
 

Ranking-kilpailujen purjehduksia voi lähettää vain, kun koko rata-alueella on tuuli, 

jonka nopeus on 2 – 13 m/s. Tuulen mittaus suositellaan tehtäväksi dokumentin [1] 

esittämällä tavalla ennen jokaista purjehdusta ja mittaustulokset on  julkaistavaksi 

kustakin purjehduksesta ennen protestiajan loppua. 

 



 

 

 

4.2. Rata 

 

Suositeltava ratatyyppi on Purjehduksen kilpailusääntöjen liitteen L lisäyksen A 

mukainen -trapetsoidirata.  Radan tavoiteaika on 40-50 minuuttia. Rataa ei 

suositella lyhennettävän purjehduksen aikana. 
 
 

 

4.5. Säännön 42 valvonta vesillä 

 

Purjehduksen kilpailusääntöjen liite P on voimassa. Suositellaan varaamaan 

kilpailuun oma tuomari Zoom-radalle. 

 

 

4.6. Tulosten laskenta ja palkinnot 

 

Palkinnot ranking-kilpailusta jaetaan vähintään SPV:n palkintokaavan mukaisesti [2]. 

 

 

5. Tulosten ilmoittaminen 

 

Järjestävän seuran pitää lähettää lopulliset tulokset sähköisessä muodossa Suomen 
Zoom8-liiton hallitukselle  viikon kuluessa.  
 

 

6. Ranking-sarjan tulokset ja palkinnot 

 
Ranking-sarjan tulokset julkaistaan liiton www-sivuilla viimeistään viikon kuluttua 
kauden viimeisen osakilpailun jälkeen. Sarjan palkinnot jaetaan erikseen 
järjestettävässä tilaisuudessa ennen vuodenvaihdetta. 
 
 

Viitteet: 

[1] World Sailing: Race Management Policies for World Sailing Events - Fleet 

Racing 

http://www.sailing.org/tools/documents/20171003Updatedto201720rulesandModifie

dRaceManagementPoliciesFleetRacing-[23286].pdf  

 

[2] Suomen Purjehdus ja Veneily: Purjehduskilpailun järjestäjän opas 

http://spv.fi/wp-content/uploads/2016/12/PURJEHDUSKILPAILUN-

JÄRJESTÄJÄN-OPAS-2017.pdf  
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