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1 Yleistä 

a) Ranking-sarjaan kuuluvat SM/LM – kilpailut, sekä vuosittain yhdistyksen kokouksessa ennen 
kilpailukauden alkua päätetyt vähintään 4 muuta kilpailua. 

b) Kilpailija voi korvata yhden muun kilpailun kansainvälisen kilpailun tuloksella. Korvaavan 
kilpailun tulee olla vähintään IDA Grade 1 –tasoa (RL 1.20 tai enemmän). 

c) Kilpailu lasketaan Rankingiin vähintään kahden lähdön tultua purjehdituksi. 
d) Rankingpisteitä laskettaessa noudatetaan kilpailujärjestäjien julkaisemaa lopputulosta kohdan 

2 tarkennuksin. 
e) Ranking on venekohtainen, ellei yhdistys kilpailukautta edeltävässä kokouksessa toisin päätä. 

Mikäli venekunta kilpailee kauden aikana useammalla veneellä, tulokset voidaan laskea sen 
veneen nimiin, jonka venekunta ilmoittaa pääveneekseen. 

f) Ranking lasketaan kesän kilpailukauden ajalta ja vuoden tulos vahvistetaan yhdistyksen 
syyskokouksessa. 

g) Kiertopalkintoon kaiverretaan veneen nimi, seura ja miehistö venekunnan päättämässä 
laajuudessa. 

h) Ranking-sääntömuutoksista voidaan sopia ainoastaan yhdistyksen kokouksissa. 

2 Pistelaskenta kilpailuista 

a) Osallistumisesta Ranking-kilpailuun (vähintään yksi startattu lähtö) saa yhden (1) pisteen. 
b) Jokaisesta voitetusta veneestä saa kotimaisessa kilpailussa yhden (1) pisteen. Korvaavassa 

kansainvälisessä kilpailuissa jokaisesta voitetusta veneestä saa 0,1 pistettä. 
c) Pelkkiä DNC- ja/tai DNS -tuloksia saaneet veneet eivät ole voitettuja veneitä, eikä niistä saa 

pisteitä. 
d) Kilpailun voitosta saa 0,25 lisäpistettä. 

3 Ranking-sijoitus 

a) Jokaisen kilpailijan Ranking-pisteisiin lasketaan aina SM/LM -kilpailun pisteet. 
b) Lisäksi lasketaan yhteen kilpailijan 4 suurinta muuta pistemäärää. 
c) Tasapisteissä voittaa se, jolla on jokin suurempi yksittäinen pistemäärä niitä 

suuruusjärjestyksessä vertailtaessa. 
d) Ranking-sarjan voittaa se, jolla on eniten pisteitä tai on voittanut tasapistetilanteen vertailun. 

4 Esimerkkejä pistelaskennasta ja sijoituksista 

a) Tulosluettelossa 24 venettä. Voittaja saa 1 (2a) + 23 (2b) + 0,25 (2d) = 24,25 pistettä 
b) Tulosluettelossa 12 venettä, mutta kahden viimeisten veneen lopputulokset DNC-DNS-DNS-

DNS. Vain 10 venettä lasketaan Ranking-tuloksiin.  
c) Kilpailija A osallistunut SM/LM kilpailuihin, kilpailija B ei osallistunut. A:lle lasketaan 

SM/LM + 4 parasta muuta kilpailua, B:lle lasketaan vain 4 parasta muuta kilpailua. 
d) Kilpailija A 45 pistettä (10 + 5 + 20 + 10) ja kilpailija B 45 pistettä (10 + 22 + 8 + 5). 

Kilpailija B saa paremman Ranking-sijoituksen, koska sillä on suurempi yksittäinen 
pistemäärä 22. 


