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RACEBOARD LUOKKA, SÄÄNNÖT  

1 YLEISTÄ 
1.1 Pumppaus 

Jos pumppaus on ainut etenemiskeino, tulee lähtö keskeyttää. 

2 DIVISIOONAT 
2.1 Ikä Divisioonat 
2.1.1 MIEHET (A) 
2.1.2 NAISET (B) 
2.2 Ikä Divisioonat 
2.2.1 Nuori (C) on mies- tai nainen ja alle 20 vuoden ikäinen ; 
*2.2.2 Master (D) on mies, joka on saavuttanut 50 vuoden iän tai nainen, joka on saavuttanut 50 vuoden iän ; 
2.2.3 Purhehtijan on täytynyt saavuttaa kyseeseen tuleva ikä edellisen vuoden Joulukuun 31 päivänä ennen 
kilpailun vuotta. 
2.2.4 Purhehtija ei saa olla maksimi ikää vanhempi edellisen vuoden Joulukuun 31 päivänä ennen kilpailun 
vuotta.
 
2.3 Paino Divisioonat 
2.3.1 Kevyt. Purhehtija joka painaa vähemmän kuin 82kg 
2.3.2 Raskas. Purhehtija joka painaa enemmän kuin 78kg 
2.4 Väline Divisioonat 
2.4.1 Hybridi. ‘hybridi’ on mikä tahansa raceboard luokkaan hyväksytty lauta, jonka pituus on enintään 310cm. 
2.4.2 7.5. Divisioona, jossa purjehtijat käyttävät enintään 7.5 neliömetrin kokoisia purjeita. 
2.5 Divisioonien tunnistaminen
Tapahtumissa joissa järjestejät edellyttävät divisioonien tunnistamista, tulee tunnisteet kiinnittää purjeen 
yläpaneeliin ja kuten Luokkasäännöissä määritellään
Vaihtoehtoisesti Purjehdusohjeet voivat määritellä värillisen nauhan käyttöä purjeessa.
2.6 Vähimmäis kilpailijamäärät 
Vähintään 5 osallistujaa vaaditaan divisioonan muodostamiseen. 
2.6.1 Mestaruudet voidaan myöntää seuraavissa divisioonissa: Miehet, Naiset, Nuoret
ja Masterit. Nuorten divisioona rajoitetaan Hybridin käyttöön.

3 PURJEHDUSTEN ENIMMÄISMÄÄRÄT; AIKA RAJAT; TAVOITE AJAT; LEPOAJAT 
3.1 YLEISTÄ 

3.1.1 Purjehdusten enimmäismäärä Kilpailusarjassa on 15. 
*3.1.2  Vähintään  1  purjehdus  tulee  purjehtia  luokassa/  divisioonassa,  että  voidaan  myöntää  tämän 

luokan/divisioonan mestaruus . 
3.1.3 Vähintään kaksi kolmasosaa purjehdittavista lähdöistä tulee olla “ratapurjehdus” tyyppisiä.
 
3.2 AIKA RAJAT  & TAVOITE AJAT

a) Ratapurjehduksessa aikaraja ensimmäiselle purjehtijalle on 45 minuuttia 
b)  Aikaraja ensimmäisen merkin saavuttamiseen ensimmäiselle purjehtijalle jokaisessa lähdössä on 15 
minuuttia.
c) Lähtö tulee keskeyttää mikäli toinen ( (a) tai (b)) yllä saavutetaan ja kuitenkaan lähtöä ei tule sisällyttää 
virallisiin tuloksiin. 
d) Purjehtijat jotka saapuvat maaliin yli 20 minuuttia voittajan jälkeen saa divisioonassaan DNF:n paitsi ne 
jotka saivat jonkun näistä: DSQ, BFD, OCS, RAF, RDG, tai DNE. 
e) Tavoiteaika ratakilpailun voitajalle on 
25 > 30 minuuttia. 

      f) Maalilinja voidaan sulkea viimeisen maaliintulijan jälkeen.
3.3 PURJEHDUSTEN MÄÄRÄ PÄIVÄSSÄ 
*3.3.1 Enintään kuusi (6) lähtöä tulee purjehtia tai aikatauluttaa päiväksi. 
3.3.2  Enintään  kolme  lähtöä  tulee  purjehtia  heikoissa  ei  plaanaavissa  olosuhteissa  (lähdön  suurimmalle 
osalle). 
3.4 LEPOAJAT 
3.4.1  Kun  purjehditaan  kaksi  lähtöä  peräkkäin  tulee  vähimmäisajan  maalilinjan  sulkemisesta  ja  uudesta 
varoitusmerkistä lähdölle/divisioonalle olla 10 minuuttia. 

   *3.4.2 Enintään 2 lähtöä tulee purjehtia  peräkkäin- Peräkkäisten lähtöjen jälkeen tulee olla  vähintään 30 
minuutin lepoaika rannalla viimeiselle maaliintulijalle

4 PÄÄTÖS KILPAILEMISESTA 
4.1 Lähtö tulee aloittaa suunniteltuun aikaan mikäli tuuliolosuhteet ovat sallitulla alueella.
*4.2 Ratapurjehdus lähtöä ei tule aloittaa vähemmässä kuin 5 solmun tuulessa lähtöalueella. Tämä alhaisempi 
raja voi olla korkeampi mikäli kilpailualueella on voimakas virta. 
*4.3 Matkakilpailua ei tule aloittaa mikäli suurimmassa osassa kilpailualuetta mitattua tuulta on alle 7 solmua. 

4.2 ja 4.3 muutetaan Suomessa.

Tuulirajaa ei ole, lähtö on hyväksyttävä mikäli on selkeä



tuulenvire, jonka suunta ei vaihdu kesken lähdön yli 90 astetta.
Järjestäjä päättää asiasta.

4.4Lähtöjä ei tule käynnistää yli 30 solmun tuulessa. Mikäli lähtö on käynnistetty ja tuuli saavuttaa 30 solmua 
kilpailun tulee antaa jatkua mikäli ei ole hengenvaaraa.

5. Rikin Vaihto
5.1 Kun riki vaihdetaan, tulee riki vaihtaa rannassa välineiden varastointi alueella, tuoden vanhan ja vieden 
uuden samalla kerralla. 
5.2 Varastointialue tulee sijaita kilpailualueen välittömässä läheisyydessä, ellei järjestäjä ole kilpailuohjeissa 
muuta ilmoittanut.

6 VÄLINESÄÄNNÖT 
Hybridilauta on mikä tahansa Raceboard luokkaan hyväksytty lauta, jonka pituus on enintään 310 cm
7 VÄLINEIDEN TARKASTUS 
Suomessa hyväksytään valmistajan ilmoittamien mittojen mukaiset laudat, luokkasääntöjen mukaisesti. Muutoin 
toimitaan englanninkielisten sääntöjen puitteissa.
Lautarungon veteen koskevien osien modifiointi on kielletty.

7.1 Virallinen Välinetarkastaja merkitsee kaikki välineet joita purjehtija aikoo käyttää kilpailun aikana ennen 
ensimmäistä lähtöä.
 

7.2 Välinetarkastaja voi suorittaa välineiden tarkastuksia mihin aikaan tahansa kilpailujen aikana.
Tunnistettavan  kilpailijan  tulee  merellä  purjehtia  lautansa  Välinetarkastajan  veneen  viereen,  jossa  on 
näkyvissä ylhäällä valkoinen lippu kirjaimella 'M' välittömästi lähdön purjehtimisen jälkeen.
Kaikki kilpailijat joille ilmoitetaan tarkastusvaatimuksesta tulee seurata Välinetarkastajan ohjeita ja purjehtia 
välittömästi  Välinetarkastusalueelle  rannalla.  Purjehtija  ei  saa  kommunikoida  valmentajan  tai  avustajien 
kanssa siihen asti kunnes Välinetarkastaja antaa luvan. Kilpailija ei saa lähteä välinetarkastusalueelta ilman 
Välinetarkastajan lupaa. Mikäli kilpailija ei toimi näin, hänet voidaan hylätä.
 

8 PURJEHDUS FORMAATIT; LÄHTÖJEN KOOT 
8.1 Formaatit sisältävät: ratapurjehdus, slalom ja matkapurjehdus 
8.2 Lähtöjen koot. 
8.2.1 Yhdessä lähtevien enimmäis lukumäärä ratapurjehduksessa on 100 lautaa. 
*8.2.2 Vähintään kymmenen osallistujaa vaaditaan divisioonassa, että tämä divisioona starttaa erillisenä.

     Järjestäjän päätöksellä voidaan ajattaa yhdessä.
8.3 Slalom Lähdöt. Kilpailijat divisioonassa lähtevät kilpailun nykyisen kokonaissijoituksensa mukaisesti.

9 RADAT & RATA-ALUEET
9.1  Radat  kuvataan  Purjehdusohjeissa.  Ratapiirros  pitää  olla  ilmoitustaululla  vähintään  30  minuuttia  ennen 
varoitusviestin antamista.
9.2 Rata-alue ratapurjehduksessa määritelläänn alueeksi, joka jatkuu 75 metriä yli radan mukaan lukien 

maalilinja ja lähtölinja ja sen jatkeet, joita kilpailija normaalisti käyttäisi kilpailessaan.
9.3 Pääsy rata-alueelle rajoitetaan kilpailun aikana kilpailijoille ja virallisille veneille jotka määritellään 
Purjehdusohjeissa.
9.4 Määräyksen rikkominen johtaa 5 pisteen
rangaistukseen purjehtijan seuraavassa lähdössä ja jos lähtö on ollut viimeinen, lisätään rangaistus
kilpailijan kokonaispisteisiin. Rangaistus voidaan määrätä kuulematta kilpailijaa.

10 PROTESTIT - Sovittelujärjestelmä 
10.1  Vaihtoehtona  täydelliselle  Protestikäsittelylle  Kansainvälisen  Juryn  edessä  kilpailijoille  voidaan  tarjota 

valittavaksi  Sovittelujärjestelmä  mutta  VAIN   jos  ennen  kuulemista  sekä  Protestoija  ja  Protestoitava 
hyväksyvät Sovittelujärjestelmän päätöksen. 

10.2  Sovittelijat  ovat  kaksi  Kansainvälisen  Juryn  jäsentä  ja  kuuntelevat  vain  Protestoijan  ja  Protestoitavan 
todisteet  ja antavat päätöksensä jossa kilpailija  (jos kukaan) rikkoi  sääntöä.  (Vaihtoehtoinen Säännölle 
RRS 63.6).

10.3 Päätös koskee kaikkia Protestin osapuolia mutta kuuleminen voidaan avata uudelleen säännöllä RRS 66.

10.4 Jos sovittelijat rankaisevat kilpailijaa, rankaisu on 30% (pyöristetään ylöspäin seuraavaan kokonaislukuun) 
luokan/divisioonan osallistujien määrästä. Jos pisteiden lisäysrankaisu johtaisi kilpailijan saamaan enemmän 
pisteitä  kuin  kyseisessä lähdössä hylätty  kilpailija  saisi,   kilpailijalle  annetaan sama määrä  pisteitä  kuin 
hylätylle kilpailijalle. Rangaistuspisteiden soveltaminen ei saa vaikuttaa muihin kyseisen lähdön kilpailijoihin. 
Pistemäärä merkitään tuloslistassa -ARB-. 

10.5  Mikäli  Sovittelujärjestelmän  tarjoamisen  aikana  protestin  osapuolille  toinen  osapuolista  kieltäytyy 
hyväksymästä Sovittelujärjestelmää, protestin käsittelee Kansainvälisen Jury ja rangaistukseksi tulee hylkäys.

10.6 Vain sovittelijoilla on oikeus antaa täydellinen sovittelu kuuleminen koko jurylle.

*11 TURVALLISUUS JÄRJESTELMÄ 
Turvallisuus järjestelmä pitää määritellä kilpailujen Purjehdusohjeissa ja voisi olla joko "sisään/ulos kirjautuminen" 
tai "nimilevyke" menetelmä.



       Otetaan käyttöön järjestäjän päätöksellä.

12 PISTELASKU 
12.1Pisteet lasketaan "RRS Windsurfing Competition Rules 2009>2012" mukaan käyttäen sijalukujärjestelmää.
12.2 Painodivisioonien pisteet lasketaan yhdessä, erotellaan vasta lopullisissa tuloksissa.

12.3 Purjehduslähtö sisältää yhden ratalähdön, slalom kierroksen tai yhden matkapurjehduksen. 
12.4 Tasapistetilanne ratkaiseminen: Sääntö WCR A8 (B8.8) Suomennos on olemassa.

       (a) If there is a series-score tie between two or more boards, it
shall be broken in favour of the board(s) with the best single
excluded race score(s).
(b) If a tie remains between two or more boards, each board’s race
scores shall be listed in order of best to worst, and at the first
point(s) where there is a difference the tie shall be broken in
favour of the board(s) with the best score(s). These scores shall
be used even if some of them are excluded scores.
(c) If a tie still remains between two or more boards, they shall be
ranked in order of their scores in the last race. Any remaining
ties shall be broken by using the tied boards’ scores in the next-
to-last race and so on until all ties are broken. These scores
shall be used even if some of them are excluded scores.

13 SÄHKÖISET LAITTEET & KOMMUNIKOINTI 
13.1 Sähköiset laitteet ovat kiellettyjä lukuunottamatta laitteita joiden ainut toimintatapa on ajanotto.
13.2 GPS laitteen sallittu käyttö voi olla sallttua mainos- tai lehdistö tarkoituksiin.

14. Discard säännöt (pois jätettävät lähdöt):
Purjehdusten lukumäärä, discardit
1-3, 0
4-6, 1
7-10, 2
11-15, 3
16 tai enemmän, 4

15.  Kun järjestäjä ilmoittaa, että Turvamääräykset ovat voimassa; on
vähintään 5m pitkä ja 5mm
paksu hinausköysi oltava kilpailijoilla mukana.
16.Protesteja tuulioloista ei käsitellä.

17 PURJENUMEROT
17.1 Kansallisuustunnukset ja purjenumerot tulee olla mustalla valkoista
taustaa vasten molemmilla
puolilla purjetta samalla kohtaa, välittömästi 4:nen latan yläpuolella.
Fontin tulee olla joko
Helvetica tai Arial Black. Kaikkien purjeitten tulee olla yhteneväiset
kansallisten kirjain määräysten
mukaisesti RRS 77 ja AppG.
17.2 Määräyksen noudattamatta jättämisestä seuraa 3 pisteen rangaistus,
ilman kilpailijan
kuulemista.
17.3 Suomessa voidaan käyttää styrpuurin puolella yksiä selkeästi luettavia
numeroita, jotka näkyvät läpi toiselle puolelle. Järjestäjä voi
hylätä kilpailijan epäselvien numeroiden takia.

18. PURJEHDUSOHJEIDEN MUUTOKSET
pitää olla ilmoitustaululla tunti ennen sitä purjehdusta, johon ne vaikuttavat
19. KILPAILUVIESTIT
Suomessa noudatetaan järjestäjien kilpailuohjetta.
20. KILPAILUAIKATAULU
Suomessa noudatetaan järjestäjien kilpailuohjetta.
21. KILPAILUALUE
Suomessa noudatetaan järjestäjien kilpailuohjetta.

22. Merkkeihin saa koskea niin lähdöissä kuin kääntömerkeilläkin. Niiden paikkaa ei kuitenkaan saa muuttaa 
kilpailijan toimesta. Kilpailulautakunnan veneeseen ei saa koskea kilpailulähdön aikana.
23.LÄHTÖ
Suomessa noudatetaan järjestäjien kilpailuohjetta.
24. LÄHTÖLINJA
24.1 Lähtölinja suljetaan 4 minuuttia lähtösignaalin jälkeen.
25. TAKAISINKUTSU
Takaisinkutsu liputetaan RRS 29 mukaisesti.
26. MAALILINJA



Suomessa noudatetaan järjestäjien kilpailuohjetta.
27. PROTESTIT
Suomessa noudatetaan järjestäjien ohjeita protestien jättämisestä ja
käsittelystä, jotka on mainittava kilpailuohjeessa.

28 VIRALLISET TILAISUUDET
28.1 Kilpailijoiden tulee osallistua kilpailun avaukseen, palkintojen jakoon

ja muihin virallisiin tilaisuuksiin, jotka on mainittu kilpailuohjeissa.
. 



LIITE 1 LUOKKASÄÄNTÖIHIN

1. RB-luokka, kv. luokka, kilpailuun voi rekisteröidä 3 rikiä

2. Avoin-luokka
-rikien koko ja lukumäärä vapaa
-lauta ja lautojen lukumäärä vapaa

Rankingpisteitä RB-luokassa saa vain RB-sääntöjen mukaisella
kalustolla ajetuista kilpailuista, muissa kalusto on vapaa.
RB-luokka ja Avoin-luokka starttaavat joko yhdessä tai erikseen
järjestäjän päätöksen mukaan.
Mikäli luokat (RB ja avoin) starttaavat yhtä aikaa, kilpailevat kaikkia kaikkia vastaan yksittäisissä 
lähdöissä. Luokkien pisteet lasketaan erikseen vasta tämän jälkeen. SM kilpailussa luokat starttaavat 
erikseen.

Ranking kisojen minimi aika on 2 päivää.
Rankingkisojen lukumäärä on 5, 1 discardi (pois jätettäviä)
Mellsten
MM Yyteri
Puruvesi
Yyteri
SM Hamina

Kertoimet
MM*2
SM*1,5
Muut*1

Rankingsarjan pistelasku:
P=((O+1)-S)xK.
P = pisteet
O = osallistujat
S = sijoitus
K = kerroin

Pistelaskussa kaikkien divisioonien (sekä avoimen luokan)
osallistujien pisteet lasketaan erillisinä.
Divisioonan osallistujamäärällä ei ole alarajaa rankinpisteissä.
Divisioonan perustamiselle suositellaan vähintään viittä
osallistujaa, järjestäjien päätöksellä vähempikin määrä riittää.
Naisten divisioonalle suositellaan vähintään kolmea osallistujaa
järjestäjien päätöksellä.

Kilpailujärjestäjien on toimitettava tulokset e-maililla 
fin808@netscape.net ja
yllapito@purjelautaliitto.fi excel taulukkona, jossa on sarakkeet järjestyksessä:
Sija, Numero, Nimi, Seura, Sarja, Välineet, Pisteet, Summa, 1 2 3 4
……….jne. niin monta kuin lähtöjä on
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