
Finnish Formula 18 Association ry:n Ranking-

sarjan säännöt 
1. Kilpailuohjelma 

1.1. Ranking-sarjan kilpailuohjelmaan (myöh. Kilpailuohjelma) kuuluu 4-12 Kilpailua, jotka ovat joko 

ratakilpailuja tai Raid-kilpailuja. 

1.2. Finnish Formula 18 Association ry:n hallitus päättää Kilpailuohjelman pistelaskuun kuuluvien 

Kilpailujen lukumäärästä ja järjestäjistä.  

1.3. Kilpailuohjelmaan kuuluvien kilpailujen tulee olla julkistettuna riittävän ajoissa ennen kauden 

alkua.  

 

2. Osallistuminen  

2.1. Kilpailut ovat avoimia kaikille purjehtijoille, joilla on voimassa oleva mittaus- tai mittalukutodistus 

ja jotka täyttävät muut osallistumisehdot.  

2.2. Veneen päällikön ja miehistön pitää olla Finnish Formula 18 Association ry:n jäseniä tai vastaavan 

ulkomaisen luokkaliiton jäseniä. 

2.3. Kilpailut ovat avoimia myös ulkomaisten luokkaliittojen venekunnille. Ulkomainen venekunta ei voi 

saada pisteitä Finnish Formula 18 Association ry:n ranking-sarjassa.  

2.4. Veneen päällikön ja miehistön pitää olla SPV:n jäsenseuran tai vastaavan ulkomaisen yhdistyksen 

jäseniä.  

 

3. Tulosten laskenta  

3.1. Finnish Formula 18 Association ry:n hallitus vastaa Ranking-sarjan tulosten laskennasta. 

3.2. Ranking-sarjan pisteet lasketaan Purjehduksen kilpailusääntöjen sijalukujärjestelmää noudattaen. 

3.3. DNC (did not come) korvataan suurimman osallistujamäärän +1 arvolla.  

3.4. Kunkin venekunnan parhaat tulokset niistä Kilpailuohjelman Kilpailuista, joihin venekunta 

osallistui, lasketaan oheisen taulukon mukaisesti  

Kilpailut, joihin venekunta osallistui (lukumäärä) Mukaan laskettavat Kilpailut (parhaat tulokset) 
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3.5. Pääsääntöisesti pisteet seuraavat venekuntaa. Jos joku venekunta haluaa jonkin Kilpailun osalta 

jakaa pisteet (puolet kipparille ja puolet gastille), tulee tästä tulee ilmoittaa Finnish Formula 18 

Association ry:n hallitukselle tai sen valtuuttamalle pistelaskijalle välittömästi kilpailun jälkeen.  

3.6. Tasapisteissä ratkaisee paras sijoitus, jos ollaan vieläkin tasan niin toiseksi paras jne.  

3.7. Tulosluettelosta voidaan poistaa ne purjehtijat, jotka eivät ole Finnish Formula 18 Association ry:n 

jäseniä. 

 



4. Tuulirajat  

4.1. Tuulen alaraja lähdön ja kilpailun aikana on 2 m/s koko rata-alueella.  

4.2. Tuulen yläraja on 13m/s keskituuli. Kilpailulautakunnalla on oikeus keskeyttää purjehdukset 

turvallisuussyistä.  

 

5. Muut luokat  

5.1. Muiden F18 hallituksen hyväksymien luokkien on mahdollista osallistua samoihin purjehduksiin 

Formula 18-luokan kanssa. Tätä voi muuttaa kilpailujärjestäjä ja Finnish Formula 18 Association ry. 

5.2. Jokaiselle luokalle lasketaan pisteet erikseen eli muiden luokkien sijoitukset eivät vaikuta Formula 

18-luokan lopputuloksiin.  

 

6. Sääntöjen muuttaminen 

6.1. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain kilpailukauden ulkopuolella. 


