
6 mR-luokan Suomenmestaruuskilpailun säännöt 
 
 

1. Kilpailun järjestäjä 
 

6mR-luokan Suomenmestaruuskilpailun (SM) voi järjestää Suomen Purjehdus ja 
Veneily Ry:n ( SPV) alainen pursiseura. Seuran on saatava kilpailun järjestämiseen 
Suomen 6 mR -liitto Ry:n (FinSMA) hallituksen kirjallinen suostumus jonka jälkeen 
seura anoo SM kilpailujen järjestämisoikeutta SPV:ltä edellisen vuoden marraskuun 
viimeiseen päivään mennessä. Sama pursiseura ei voi järjestää SM kilpailuja 
peräkkäisinä vuosina. 

 
2. Paikka ja aika 
 

6 mR-luokan SM-kilpailut järjestetään Suomen aluevesillä kesäkuun 1. ja elokuun 
31. päivän välisenä aikana.  

 
3. Osallistuminen 

 
• Kilpailu on avoin 6mR-luokan veneille joilla on voimassa oleva mittakirja. 

Modernit ja klassiset purjehtivat eri luokissa. 
• Perämiehen ja miehistön tulee olla SPV:n jäsenseuran tai vastaavan ulkomaisen 

yhdistyksen jäseniä. 
• Koko miehistön on oltava Suomen 6 mR -liiton jäseniä ja luokan jäsenmaksut ja 

venemaksut maksettu kyseiseltä vuodelta. 
• Miehistön jäsenen vaihto on sallittu ainoastaan perustellusta syystä 

kilpailulautakunnan luvalla. 
 

4. Kilpailukutsu 
 

Kilpailun järjestäjän on julkaistava kilpailukutsu luokkaliiton kanssa sovitulla tavalla 
viimeistään 6 kuukautta ennen ensimmäistä kilpailupäivää. 

 
5. Veneiden tarkastukset 
 

Osallistuvan veneen tulee esittää voimassa oleva mittakirja sekä todistus voimassa 
olevasta veneen vakuutuksesta. Veneiden ja varusteiden tarkistuksista päättävät 
kilpailun järjestäjä ja FinSMAN hallitus yhdessä. 

 
6. Radat ja kilpailuajat sekä tuuliolosuhteet 

 
• Radat ovat luovi-myötätuuliratoja siten että ensimmäisen luoviosuuden pituus 

tulisi olla vähintään 1,0 meripeninkulmaa. 
• Enimmäisaika on 3 tuntia. Mikäli yksikään vene ole ohittanut ensimmäistä 

kääntömerkkiä tunnin kuluessa lähtöviestistä, lähtö hylätään. 
• Jos tuuli lähdön jälkeen alittaa 1 m/s vähintään 45 minuutiksi, lähtö 

keskeytetään 
• Veneet, jotka eivät tule maaliin tunnin kuluessa ensimmäisen radan purjehtineen 

veneen maaliintulosta, kirjataan keskeyttäneeksi (DNF) 



• Rataa voidaan tuulen puutteen tai kovan tuulen vuoksi lyhentää ensimmäisen 
täyden kierroksen jälkeen. 

• Mikäli tuulensuunta kilpailun aikana kääntyy pysyvästi yli 30 astetta  on 
järjestäjän siirrettävä kääntöpoijuja jotta rata tulee suoraan vastaiseen, tai 
keskeytettävä lähtö. 

• Mikäli 10min keskituuli ennen kisaa ylittää 12m/s lähtöä on lykättävä. Jos 10 min 
keskituuli ylittää 12m/s  kilpailun aikana on lähtö keskeytettävä.  

 
7. Pistelasku ja purjehdusten lukumäärä 

 
• Kilpailussa käytetään kilpailusääntöjen mukaista sijalukupistejärjestelmää. 
• Kilpailuohjelmassa on vähintään 6, enintään 9 lähtöä. SM-kilpailut pyritään 

purjehtimaan kolmen päivän aikana. 
• Yhtenä päivänä voidaan purjehtia enintään kolme lähtöä 
• Neljä lähtöä on saatava suoritetuksi jotta kilpailulla olisi SM-status. 
• Kun neljä lähtöä saadaan suoritetuksi, lasketaan kaikkien lähtöjen sijoitukset 

lopputuloksiin. Kun viisi tai enemmän lähtöä saadaan suoritetuksi, lasketaan 
huonoin lähtötulos pois lopputuloksista. 

 
8. Palkinnot 

 
• Kolmelle parhaalle miehistölle jaetaan SPV:n mestaruusmitalit, jotka kilpailun 

järjestäjä hankkii. 
• Voittajalle luovutetaan luokkaliiton kiertopalkinto 
• Kilpailun järjestäjä ja luokkaliitto voi jakaa myös muita palkintoja 

 
9. Raportointi 

 
Kilpailun järjestäjä toimittaa täydellisen tulosluettelon SPV:lle ja luokkaliitolle sekä 
tiedotteen julkaistavaksi vuorokauden kuluessa kilpailun päättymisestä. 

 
 

 
 
Suomen 6 mR liitto Ry 
 
 
 
 
 
 
Hallitus on hyväksynyt nämä säännöt kokouksessaan 23.11.2015  
 
 
---------------------------------------------------          --------------------------------------------------- 
Ossi Paija, puheenjohtaja                              Heikki Hämäläinen, hallituksen jäsen 
 

 


