Hyväksytty FLA:n hallituksen kokouksessa 30.8.2011

LASER SM/LM-KIERTOPALKINTOSÄÄNNÖT
Ensisijaisesti on pyritty noudattamaan lahjoittajien sääntötoiveet. Finnish Laser
Association:in (FLA) hallitus voi tarkistaa kiertopalkintojen sääntöjä, ellei toisin palkintojen
säännöissä alla määritellä.
Yleissääntönä kaikkien kiertopalkintojen osalta sovelletaan, että ne luovutetaan sääntöjen
mukaisesti eri luokkien voittajille riippumatta siitä, ovatko kyseessä viralliset SM-kisat vaiko
ns. Luokka Mestaruus(LM)-kilpailut.
Kiertopalkintoja ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Mikäli voittaja asuu ulkomailla,
palkinnon säilyttää seuraavaan kilpailuun saakka kilpailun paras Suomessa asuva kilpailija.
Tämä henkilö kaiverruttaa sarjan voittajan nimen ja seuran/maan palkintoon, maksaa
kaiverruksen ja lähettää laskun FLA:n hallituksen rahastonhoitajalle rahan palauttamista
varten.

A. STANDARD LUOKAN KIERTOPALKINNOT
A 1. AVOIN STANDARD SM-KIERTOPALKINTO:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Kiertää 2000-2019.
Pokaalin lahjoittivat Kim Weber ja Derek Breitenstein kesällä 2003 Laser Standard luokan
SM-kisojen kiertopalkinnoksi.
Pokaaliin kaiverrettiin voittajat vuodesta 2000 alkaen eli: 2000 ja 2001 Roope Suomalainen
KPS, 2002 Jyrki Taiminen SPS ja 2003 Thomas Hacklin ASS.
Pokaalin saa haltuunsa Laser Standard luokan SM-voittaja kunnes seuraavat ao. SM-kisat
järjestetään. Voittaja kaivertaa vuosiluvun, nimensä ja seuransa pokaaliin.
Pokaalista kilpaillaan viimeisen kerran vuonna 2019. Sen jälkeen se suomalainen, jolla on
eniten kiinnityksiä saa pokaalin omakseen. Mikäli kahdella tai useammalla on yhtä monta
kiinnitystä, tuorein kiinnitys ratkaisee. Kiinnitykset lasketaan vuodesta 2000 alkaen.
Ulkomaalainen ei voi voittaa pokaalia omakseen.
Mikäli jonakin vuonna SM-kisoja ei järjestetä, se ei pidennä pokaalin kiertoaikaa, eli vuoden
2019 SM-kisojen jälkeen joku saa pokaalin omakseen.
Ellei vuonna 2019 enää järjestetä luokan SM-kisoja, pokaalin viimeisin haltija soveltaa
kohtaa 4 yllä syksyllä 2019 ja luovuttaa pokaalin eniten kiinnityksiä omaavalle
suomalaiselle (itsensä mukaan lukien).
Lahjoittajat toivovat, että se joka voittaa pokaalin omakseen lahjoittaa uuden
kiertopalkinnon vuodeksi 2020, mikäli Laser luokka on silloin edelleen voimissaan.

A 2. STANDARD LYHYTRATAKISA; “SSS PIRKKOs VANDRINGSPRIS”:
Ikuisesti kiertävä 1997 alkaen.
Vuosina 1997-2009 palkinnosta kilpailtiin Masters Standard lyhytratakisassa.
Siirretty Standard-luokan avoimen lyhytratakisan kiertopalkinnoksi vuonna 2011.
Palkinto on ikuisesti kiertävä. Voittaja kaiverruttaa vuosiluvun, nimensä ja seuransa pokaaliin.
Mikäli kolmena perättäisenä vuotena Standard lyhytratakisoja ei järjestetä, pokaalin viimeisin
haltija luovuttaa pokaalin henkilölle, jolla on eniten kiinnityksiä. Mikäli kiinnitykset ovat tasan,
tuorein kiinnitys ratkaisee.
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B. RADIAL LUOKAN KIERTOPALKINNOT
B 1. AVOIN RADIAL LUOKKA; ”VESTEK TROPHY”:
Kiertää 2003-2022.
1. Pokaalin lahjoitti Oy Vestek Ab vuonna 2004 Laser Radial luokan SM-kisojen
kiertopalkinnoksi.
2. Pokaaliin kaiverrettiin myös ensimmäinen Suomen Radial Luokkamestaruuskilpailun
voittaja; 2003, Pierre Angelo Collura, EPS.
3. Pokaalin saa haltuunsa Laser Radial luokan SM-voittaja kunnes seuraavat ao. SM-kisat
järjestetään. Voittaja kaiverruttaa vuosiluvun, nimensä ja seuransa pokaaliin.
4. Pokaalista kilpaillaan viimeisen kerran vuonna 2022. Sen jälkeen se suomalainen, jolla on
eniten kiinnityksiä saa pokaalin omakseen. Mikäli kahdella tai useammalla on yhtä monta
kiinnitystä, tuorein kiinnitys ratkaisee. Kiinnitykset lasketaan vuodesta 2003 alkaen.
Ulkomaalainen ei voi voittaa pokaalia omakseen.
5. Mikäli jonakin vuonna SM-kisoja ei järjestetä, se ei pidennä pokaalin kiertoaikaa, eli vuoden
2022 SM-kisojen jälkeen joku saa pokaalin omakseen.
6. Ellei vuonna 2022 enää järjestetä luokan SM/LM-kisoja, soveltaa palkinnon viimeisin
haltija kohtaa 4. yllä ja luovuttaa syksyllä 2022 palkinnon eniten kiinnityksiä omaavalle
suomalaiselle (itsensä mukaan lukien).

B 2. RADIAL NAISET; “Womens’ Singlehanded Olympic Class”:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Kiertää 2005-2016.
Kiertopalkinnon lahjoitti HSK 2005.
Pokaalin saa haltuunsa paras nainen Laser Radial luokan SM-kisoissa kunnes seuraavat SMkisat järjestetään. Voittaja kaiverruttaa vuosiluvun, nimensä ja seuransa pokaaliin.
Mikäli järjestetään erilliset naisten Radial-SM-kisat, pokaalista kilpaillaan siinä luokassa.
Pokaalista kilpaillaan kolmen olympiadin aikana siten, että vuonna 2016 pokaalista
kilpaillaan viimeisen kerran. Vuoden 2016 SM-kilpailujen palkintojenjaossa pokaali jaetaan
omaksi sille naiselle, jolla on eniten kiinnityksiä pokaalissa. Mikäli kahdella tai useammalla
on yhtä monta kiinnitystä, tuorein kiinnitys ratkaisee. Ulkomaalainen ei voi voittaa pokaalia
omakseen.
Mikäli naisten ”singlehanded”-olympialuokka vaihtuu ennen vuotta 2016, pokaali siirretään
uuteen naisten ao. luokkaan heti seuraavassa SM/LM-kisassa KOK:n päätöksen jälkeen.
Mikäli ei määritellä uutta naisten ”singlehanded”-olympialuokkaa, pokaali jää Laser Radialluokkaan vuoden 2016 kilpailuun saakka, tai siihen saakka kunnes uusi naisten
”singlehanded”-olympialuokka määritellään (jos se tapahtuu ennen vuotta 2016).
FLA ei voi muuttaa näitä sääntöjä. HSK voi ne muuttaa FLA:n pyynnöstä.

B 3. RADIAL ALLE 17-VUOTIAAT; ”Turun Pursiseuran Laser Radial Malja”:
Ikuisesti kiertävä 2004 alkaen.
1. Pokaalin lahjoitti Turun Pursiseura (TPS) vuonna 2004 järjestämiensä Laser Radial luokan
SM-kisojen yhteydessä.
2. Pokaalin saa haltuunsa Laser Radial SM-kilpailun paras kilpailuvuonna korkeintaan 16
vuotta täyttävä purjehtija kunnes seuraavat Radial-luokan SM-kisat järjestetään. Voittaja
kaiverruttaa vuosiluvun, nimensä ja seuransa pokaaliin.
3. Pokaali on ikuisesti kiertävä.
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4. Mikäli kolmena vuotena peräkkäin ei ole osanottajia tämän pokaalin luokassa, pokaalin
haltija luovuttaa sen sille suomalaiselle, jolla on eniten kiinnityksiä siinä. Mikäli kiinnitykset
ovat tasan, ratkaisee tuorein kiinnitys.

B 4. RADIAL LYHYTRATAKISAN KIERTOPALKINTO:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Kiertää 2005-2019.
Siirretty Standard-luokasta Radial-luokkaan vuonna 2010.
Palkinnon lahjoitti Tuusulanjärven Purjehtijat ry (TP) vuonna 2005 järjestämiensä Standard
luokan lyhytrata LM-kilpailujen yhteydessä.
Palkinnon saa haltuunsa Laser Radial-luokan lyhytrata SM/LM-kilpailun voittaja kunnes
seuraavat ao. kisat järjestetään. Voittaja kaiverruttaa vuosiluvun, nimensä ja seuransa
palkintoon.
Palkinnosta kilpaillaan viimeisen kerran vuonna 2019. Sen jälkeen se suomalainen, jolla on
eniten kiinnityksiä saa palkinnon omakseen. Mikäli kahdella tai useammalla purjehtijalla on
yhtä monta kiinnitystä, tuorein kiinnitys ratkaisee. Ulkomaalainen ei voi voittaa palkintoa
omakseen.
Mikäli jonakin vuonna ei järjestetä luokan SM/LM-kilpailuja, se ei pidennä palkinnon
kiertoaikaa, vaan vuoden 2019 kilpailujen jälkeen joku saa palkinnon omakseen.
Ellei vuonna 2019 enää järjestetä luokan SM/LM-kisoja, soveltaa palkinnon viimeisin
haltija kohtaa 3. yllä ja luovuttaa syksyllä 2019 palkinnon eniten kiinnityksiä omaavalle
suomalaiselle (itsensä mukaan lukien).
Nämä säännöt on hyväksytty TP:n hallituksen kokouksessa 12.09.2005.
TP hyväksyi kiertopalkinnon siirron Radial-luokkaan vuonna 2010.

C. LASER-4.7 LUOKAN KIERTOPALKINNOT
C 1. SM-voittajalle; ”MA-Sailing tuoppi”:
Kiertää 2005-2024.
1. Kiertopalkinnon lahjoitti Minna Aalto vuonna 2005 Laser-4.7-luokan ensimmäisten LMkisan yhteydessä, jonka järjesti Turun Pursiseura.
2. Tuopin saa haltuunsa Laser 4.7-luokan SM/LM-voittaja kunnes seuraavat ao. kisat käydään.
Voittaja kaiverruttaa vuosiluvun, nimensä ja seuransa palkintoon.
3. Palkinnosta kilpaillaan viimeisen kerran vuonna 2024. Sen jälkeen se suomalainen, jolla on
eniten kiinnityksiä saa tuopin omakseen. Mikäli kahdella tai useammalla on yhtä monta
kiinnitystä, tuorein kiinnitys ratkaisee. Ulkomaalainen ei voi voittaa tuoppia omakseen.
4. Mikäli jonakin vuonna SM-kisoja ei järjestetä, se ei pidennä tuopin kiertoaikaa, eli vuoden
2024 SM-kisojen jälkeen joku saa tuopin omakseen.
5. Ellei vuonna 2024 enää järjestetä luokan SM/LM-kisoja, soveltaa palkinnon viimeisin
haltija kohtaa 3. yllä ja luovuttaa syksyllä 2024 palkinnon eniten kiinnityksiä omaavalle
suomalaiselle (itsensä mukaan lukien).

C 2. FLA:n Laser-4.7-malja alle 16-vuotiaalle”:
Kiertää 2005-2024.
Vuosina 2005-2010 kiertopalkinnosta kilpailivat alle 15-vuotiaat. Vuodesta 2011
lähtien alle 16-vuotiaat.
1. Kiertopalkinnon lahjoitti FLA 2005 Laser-4.7-luokan ensimmäisten LM-kisan yhteydessä,
jonka järjesti Turun Pursiseura.
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2. Palkinnon saa haltuunsa Laser 4.7-luokan SM/LM-kisan paras korkeintaan 15 vuotta
kilpailuvuonna täyttävä, kunnes seuraava 4.7-luokan SM/LM-kisa järjestetään. Voittaja
kaiverruttaa vuosiluvun, nimensä ja seuransa palkintoon.
3. Palkinnosta kilpaillaan viimeisen kerran vuonna 2024. Sen jälkeen se suomalainen, jolla on
eniten kiinnityksiä saa palkinnon omakseen. Mikäli kahdella tai useammalla on yhtä monta
kiinnitystä, tuorein kiinnitys ratkaisee. Ulkomaalainen ei voi voittaa palkintoa omakseen.
4. Mikäli jonakin vuonna SM-kisoja ei järjestetä, se ei pidennä palkinnon kiertoaikaa, eli
vuoden 2024 SM-kisojen jälkeen joku saa palkinnon omakseen.
5. Ellei vuonna 2024 enää järjestetä luokan SM/LM-kisoja, soveltaa palkinnon viimeisin
haltija kohtaa 3. yllä ja luovuttaa syksyllä 2024 palkinnon eniten kiinnityksiä omaavalle
suomalaiselle (itsensä mukaan lukien).

D. MASTERS LUOKKIEN KIERTOPALKINNOT
D 1. AVOIN MASTERS LUOKKA tai Apprentice (35-44 v.), ”KALLUN KANNU”:
Ikuisesti kiertävä 1991 alkaen.
Naantalin Pursiseuran kommodori Kari Alho lahjoitti tämän kiertopalkinnon vuonna 1991
ikuisesti kiertäväksi. Pokaaliin saa kiinnityksen kokonaiskilpailun voittaja ikäryhmästä
huolimatta. Mikäli eri ikäluokilla on eri lähdöt Apprentice (35-44 v.) luokan voittaja saa
kiinnityksen tähän pokaaliin.
Mikäli kolmena perättäisenä vuotena Laser Masters SM-kisoja ei järjestetä, pokaalin
viimeisin haltija luovuttaa pokaalin henkilölle, jolla on eniten kiinnityksiä. Mikäli
kiinnitykset ovat tasan, tuorein kiinnitys ratkaisee.

D 2. MASTERS LUOKKA (45-54 v.);
”NELLY BREITENSTEINs MINNESPRIS”;
Kiersi 1996-2005.
Pokaalin lahjoittivat Anja ja Kim Weber vuonna 1996 kummityttärensä Nelly Breitensteinin
muistoksi. Pokaalista kilpailtiin Laser Masters luokassa 10 kertaa vuosina 1996-2005.
Alkuperäisten sääntöjen mukaan se, jolla vuonna 2005 oli eniten kiinnityksiä sai pokaalin
omakseen. Tasatilanteessa tuorein kiinnitys olisi ratkaissut. Lahjoittajien toivomuksena oli,
että voittaja lahjoittaa uuden kiertopalkinnon tähän ikäluokkaan.
Vuonna 2005 palkinto luovutettiin lopullisesti eniten voittoja saavuttaneelle Derek
Breitensteinille.

D 2.2. MASTERS LUOKKA (45-54 v.); ”DEREKIN MALJA”:
Kiertää 2006-2015.
1. Derek Breitenstein lahjoitti tämän maljan vuonna 2005.
2. Palkinnon saa haltuunsa Standard luokan Masters kategorian voittaja, kunnes seuraava
ao. kisa käydään. Voittaja kaiverruttaa vuosiluvun, nimensä ja seuransa maljaan.
3. Palkinnosta kilpaillaan vuosina 2006-2015. Mikäli jonakin vuonna ei maljasta kilpailla,
tämä ei pidennä sen kiertoaikaa..
4. Purjehtija, jolla on eniten kiinnityksiä vuonna 2015 saa maljan omakseen. Mikäli
kiinnitykset ovat tasan, ratkaisee tuorein kiinnitys. Ulkomaalainen ei voi saada maljaa
omakseen.
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D 3. GRAND MASTERS LUOKKA (55-64 v.); “URVERKET”;
Ikuisesti kiertävä 1997 alkaen.
Messinkinen laivakello asetettiin vuonna 1997 Grand Masters luokan kiertopalkinnoksi.
Siitä on aikaisemmin kilpailtu Finnjollaluokassa 1965-1980. Kellon lahjoittivat alunperin
Christian Andersson ja Juhani Salovaara tähän luokkaan.
Palkinto on ikuisesti kiertävä.
Mikäli kolmena perättäisenä vuotena Laser Masters SM-kisoja ei järjestetä, pokaalin
viimeisin haltija luovuttaa pokaalin henkilölle, jolla on eniten kiinnityksiä. Mikäli
kiinnitykset ovat tasan, tuorein kiinnitys ratkaisee.

D 4. FLA:n MASTERS RADIAL KIERTOPALKINTO:
Kiertää 2005-2014.
1. FLA lahjoitti tämän kiertopalkinnon vuonna 2005, kun Nauvossa käytiin ensimmäiset
Radial-Masters-LM-kisat erillisenä lähtönä.
2. Palkinnon saa haltuunsa Radial-luokan voittaja, ikä-kategoriasta huolimatta, kunnes
seuraava ao. kisa käydään. Voittaja kaiverruttaa vuosiluvun, nimensä ja seuransa pokaaliin.
3. Palkinnosta kilpaillaan vuosina 2005-2014. Mikäli jonakin vuonna ei pokaalista kilpailla
tämä ei pidennä pokaalin kiertoaikaa..
4. Purjehtija, jolla on eniten kiinnityksiä vuonna 2014 saa palkinnon omakseen. Mikäli
kiinnitykset ovat tasan, ratkaisee tuorein kiinnitys. Ulkomaalainen ei voi saada palkintoa
omakseen.
5. Palkinnon voittaja lahjoittaa uuden kiertopalkinnon Masters Radial luokkaan.
6. Mikäli kolmena perättäisenä vuotena ei kilpailla Masters Radial luokassa, palkinnon
viimeinen haltija luovuttaa palkinnon henkilölle, jolla on eniten kiinnityksiä (kohta 4).

D 5. GREAT GRAND MASTERS (yli 65 v.), “LEIJONIEN TUOPPI”;
Ikuisesti kiertävä 2000 alkaen.
Leijonakahvaisen tuopin lahjoittivat vuonna 2000 silloin Apprentice luokassa purjehtiva
Esko Rechardt, Masters luokan Derek Breitenstein ja Grand Masters luokan Kim Weber.
Palkinto on ikuisesti kiertävä.
Mikäli kolmena perättäisenä vuotena Laser Masters SM-kisoja ei järjestetä, palkinnon
viimeisin haltija luovuttaa sen henkilölle, jolla on eniten kiinnityksiä. Mikäli kiinnitykset
ovat tasan, tuorein kiinnitys ratkaisee. Tämä sääntö ei päde, mikäli vain tässä ikäluokassa ei
ole kolmeen vuoteen ollut osallistujia.
Vuonna 2005 tämä palkinto siirrettiin Standard-luokasta Radial-luokkaan kansainvälisen
käytännön mukaisesti.

D 6. MASTERS LYHYTRATAKISA; “SSS PIRKKOs VANDRINGSPRIS”:
Ikuisesti kiertävä 1997 alkaen.
Siirretty Standard-luokan avoimen lyhytrata-kisan kiertopalkinnoksi vuonna 2010.
Laser Standard luokan ns. lyhytrata-SM:issä kilpaillaan FJ-luokan vanhasta kiertopalkinnosta
1960-luvun lopulta. Vuonna 1997 se otettiin uudelleen käyttöön Laser Masters SM-lyhytrata
palkintona. Palkinto on ikuisesti kiertävä. Voittaja kaiverruttaa vuosiluvun, nimensä ja seuransa
pokaaliin.
Mikäli kolmena perättäisenä vuotena Laser Masters lyhytrata-SM-kisoja ei järjestetä, pokaalin
viimeisin haltija luovuttaa pokaalin henkilölle, jolla on eniten kiinnityksiä. Mikäli kiinnitykset
ovat tasan, tuorein kiinnitys ratkaisee.
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Yleissääntöinä kaikkien kiertopalkintojen osalta sovelletaan seuraavia ns. ”loppusijoitus”sääntöjä;
- FLA:n hallitus on vastuussa siitä, että pokaali luovutetaan lopullisesti oikealle henkilölle.
- Mikäli ym. sääntöjen mukaan lopullisesti palkinnon saava henkilö on kuollut ja eri henkilö
kuin viimeisin haltija, palkinnon viimeisin haltija luovuttaa palkinnon ao. henkilön perillisille.
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