Lightning-luokan Suomen mestaruuskilpailun säännöt
Suomen Purjehtijaliitto hyväksynyt 2003, Päivitys 2011.
1 Järjestäjä ja paikka
Lightning-luokan Suomen mestaruuskilpailun ( SM) järjestää Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ( SPV)
jäsenseura yhdessä Suomen Lightningliitto ry:n ( ”luokkaliitto”) kanssa. Kilpailu on järjestettävä Suomen
vesialueella ja, mikäli mahdollista, vuosittain eri paikkakunnilla.
2 Osallistuminen
2.1 Miehistön on oltava SPV: n jäsenseuran ja luokkaliiton jäseniä. Ulkomainen vene voi osallistua
kilpailuun, ja sen miehistön pitää kuulua maansa vastaaviin yhdistyksiin. SM- mitalisijat määräytyvät
kuitenkin siten, että ulkomaisiin seuroihin rekisteröityneet perämiehet miehistöstä riippumatta ohitetaan
lopullisessa tulosluettelossa. Perämiehet, jotka ovat rekisteröityneet ainoastaan suomalaiseen seuraan
ja ainoastaan ILCA Finland Districtiin, miehistöstä huolimatta, otetaan huomioon lopullisessa
tulosluettelossa.
2.2 Veneen perämiestä ei saa vaihtaa. Miehistön jäsenen vaihtoon vaaditaan kilpailulautakunnan tai
tuomariston kirjallinen lupa.
3 Kilpailukutsu ja purjehdusohjeet
3.1 Kilpailukutsu pitää saattaa luokkaliiton jäsenten tietoon viimeistään kuukautta ennen kilpailun alkua.
Siinä on mainittava erityisesti, että
a) ulkomaiset veneet saavat osallistua kohdan 2.1 mukaisesti ja että
b) kilpailusääntöjä 42.3(c) ja 44.2 muutetaan kohdan 3.2 mukausesti.
3.2
Purjehdusohjeisiin on sisällytettävä erityisesti seuraavat ohjeet:
a) Säännöstä 42.3(c) poistetaan sanat ” tai kaijaa”. Isoa purjetta pumpattaessa saa käyttää vain jaluksen
sitä osaa, joka tulee puomista purjetta säätävälle miehistön jäsenelle. Tämä muuttaa sääntöä 42.3(c).
b) Sääntöä 44.2 muutetaan siten, että jos veneen spinaakkeri vetää rikkomuksen tapahtuessa, vene
suorittaa rangaistuksen laskemalla spinaakkerin, tekemällä 360 asteen käännöksen ja nostamalla
spinaakkerin uudelleen vetämään.

4 Veneiden tarkistukset
4.1 Jokaiselle veneelle tehdään tietyt tarkistusmittaukset ennen kilpailua. Tällöin veneen on esitettävä
voimassa oleva mittaustodistus ( Measurement Certificate) sekä mahdollinen erillinen maston
mittaustodistus ( Mast Certification). Tuomaristo tai kilpailulautakunta voi lisäksi vaatia veneen mittauksia
muina aikoina.
4.2. Jos purjeet mitataan, jokainen purje on merkittävä mitatuksi. Jos purje on luokkasääntöjen
vastainen, se voidaan palauttaa kilpailijalle korjauksia varten ja mitata uudelleen. Jos purje vaurioituu
pahasti kilpailun aikana, se voidaan kilpailulautakunnan luvalla korvata toisella purjeella, joka pitää
tarkistuttaa ensi tilassa.
4.3. Veneellä on oltava vastuuvakuutus, joka voidaan tarkistaa.
5 Radat ja ajat
Radat ovat kolmio- tai luovi-myötätuuliratoja. Radan pituus valitaan siten, että tavoiteaika on yksi tunti ja
keskimääräinen nopeus vähintään kaksi solmua. Enimmäisaika on kolme ja puoli tuntia. Kaikki veneet
täytyy ottaa maaliin, jos yksi vene ehtii tässä ajassa maaliin. Jos yksikään vene ei purjehdi neljää osuutta
luovi-myötätuuliradalla tai kolmea osuutta kolmioradalla 2 tunnissa 10 minuutissa lähtö pitää keskeyttää
ja purjehtia uudestaan, jos mahdollista.
6 Pistelasku ja purjehdusten luku
6.1 Pistelaskussa käytetään kilpailusääntöjen liitteen A mukaista sijalukujärjestelmää.
6.2 Kilpailuohjelmassa on vesialueesta riippuen 6-9 purjehdusta. Kolme purjehdusta on suoritettava,
jotta kilpailu olisi pätevä SM-kilpailu.
6.3 Kun vähemmän kuin 5 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista
purjehduksista saamien pistemäärien summa.

7 Palkinnot
Suomen mestaruuden voittaneen, toiseksi ja kolmanneksi tulleen veneen miehistöt saavat luokkaliiton
kiertopalkinnot. Kolmelle parhaalle miehistölle jaetaan luokkaliiton mestaruusmitalit. Lisäksi
järjestäjäseuran tulee palkita vähintään kuusi parasta miehistöä kansallisuudesta riippumatta.
8 Raportointi
Järjestävän seuran on toimitettava kahden viikon kuluessa kilpailutulokset SPV: lle ja luokkaliitolle.
Niissä on oltava kokonaistulosten lisäksi kaikkien purjehdusten tulokset sekä kaikkien kilpailijoiden etu-ja
sukunimi. Luokkaliitto toimittaa kilpailutulokset kansainväliselle luokkaliitolle ( International Lightning
Class Association, ILCA ).

