
 

International One Metre -luokan Suomen mestaruuskilpailun säännöt 
Suomen Purjehtijaliitto hyväksynyt 9.12 2003 
 

1 Osallistuminen  
1.1 International One Metre (IOM) -luokan Suomen mestaruuskilpailu (SM) on avoin kaikille luokan 

veneille, joilla on voimassa oleva mittaustodistus. 

1.2 Kilpailijan pitää olla Suomen Purjehtijaliiton (SPL) jäsenseuran ja luokkaliiton Suomen RC-Purjehtijat 
– Finlands RC-Seglare tai vastaavien ulkomaisten yhdistysten jäsen. 

1.3 Kilpailija saa käyttää lainavenettä. 
 
2 Kilpailukutsu 
 Kilpailukutsu julkaistaan luokkaliiton verkkosivuilla ja jäsenille postitettavassa tiedotteessa. 
 
3 Veneiden tarkastukset 
3.1 Jokaisen veneen on esitettävä voimassa oleva mittaustodistus ennen ensimmäistä purjehdusta. 

3.2 Luokkaliiton mittauspäällikkö tai hänen määräämänsä mittaaja voi suorittaa veneiden ja takiloiden 
tarkastusmittauksia pistokokeina kilpailun aikana.  

 
4 Radat ja ajat 
4.1 Radaksi suositellaan luovi-myötätuuli-kolmiorataa, jossa yhdistetty lähtö- ja maalilinja sijoitetaan 

siten, että sen etäisyys luovimerkistä on kaksi kolmasosaa luoviosuuden koko pituudesta. 

4.2 Vaihtoehtoinen rata on luovi-myötätuulirata, johon voi kuulua luovimerkin vieressä oleva sivumerkki.  

4.3 Erän enimmäisaika on 20 minuuttia.  

4.4 Veneet, jotka eivät tule maaliin 10 minuutin kuluessa ensimmäisen, radan purjehtineen veneen maaliin 
tulosta, kirjataan ei maaliin tulleiksi (DNF) (muutos kilpailusääntöihin 35 ja A4). 

4.5 Erän tavoiteaika on 12 minuuttia. 

4.6 Ratoja ei lyhennetä (muutos kilpailusääntöön 32). 
 
5 Pistelasku ja purjehdusten luku  
5.1 Kilpailussa käytetään kilpailusääntöjen liitteen A mukaista sijalukujärjestelmää HMS 2002  

-eräjärjestelmän sisältämin muutoksin. 

5.2 Purjehdukset ovat yksi- tai useampieräisiä kilpailun osanottajamäärästä riippuen. Yhdessä erässä voi 
purjehtia enintään 16 venettä, mutta paikallisista olosuhteista johtuen lukua voidaan pienentää 12 
veneeseen asti. Eräjärjestelmä on HMS 2002. 

5.3 Kilpailu purjehditaan kaksipäiväisenä (lauantai–sunnuntai). Jos purjehduksessa on yksi erä, 
kilpailupäivän tavoite on 12 purjehdusta. Jos purjehduksessa on kaksi erää, tavoite voidaan pienentää 
6–8 purjehdukseen (= 12–16 erää) jne.  

5.4 Kuusi purjehdusta on suoritettava, jotta kilpailu olisi pätevä SM-kilpailu. 
 
 
6 Palkinnot 
6.1 Voittajalle annetaan luokkaliiton kiertopalkinto. 

6.2 Kolmelle ensimmäiselle jaetaan SPL:n mestaruusmitalit. 

6.3 Suositellaan, että kilpailun järjestäjä jakaa muita palkintoja. 
 
7 Raportointi  
 Kilpailun järjestäjän on kahden viikon kuluessa lähetettävä täydellinen tulosluettelo SPL:lle ja 

luokkaliitolle. 


