
 

 

SUOMEN LASERLIITON ILCA RANKING -SARJAN SÄÄNNÖT 

  

Suomen Laserliitto ry. järjestää vuosittain yhdessä osakilpailut järjestävien pursiseurojen 

kanssa ILCA ranking -sarjan ILCA4, ILCA6, ILCA7 ja Masters -luokissa.   

 

Suomen Laserliiton ILCA ranking -sarjaan ja sen osakilpailuihin voi osallistua SPV:n 

jäsenseuran purjehtija, joka on maksanut Suomen Laserliiton jäsenmaksun ja joka 

kilpailee luokkaliiton sääntöjen mukaisella veneellä ja varusteilla.  

 

ILCA ranking -sarjaan ja sen osakilpailuihin voi osallistua myös ulkomaalainen purjehtija, 

joka on joko Suomen laserliiton tai vastaavan oman maansa liiton jäsen, ja joka kilpailee 

luokkaliiton sääntöjen mukaisella veneellä ja varusteilla. 

 

ILCA ranking -sarjassa purjehditaan vähintään neljä (4) osakilpailua. Yksi osakilpailuista 

on luokan Suomen (tai luokka-) mestaruuskilpailu.  

 

Jokaisesta osakilpailusta tulee virallinen ILCA ranking -sarjaan kuuluva kilpailu, mikäli 

kahden päivän kilpailussa saadaan vähintään kaksi, kolmen päivän regatassa vähintään 

neljä purjehdusta. Kun neljä (4) tai vähemmän purjehduksia on suoritettu, veneen 

kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa. Kun 

viisi (5) tai yli viisi purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista 

purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen huonoin 

pistemäärä.  

 

Suomen (tai luokka-) mestaruuskilpailun painoarvo on kaksinkertainen muihin ILCA 

ranking -sarjan osakilpailuihin nähden. Mikäli Suomen (tai luokka-) mestaruuskilpailussa 

ajetaan erillinen mitalilähtö, myös se huomioon osakilpailun lopputulosta laskettaessa. 

  

Kunkin purjehtijan ILCA ranking -sarjan huonoin tulos jätetään pois lopputuloksista, 

mikäli osakilpailuja ajetaan kauden aikana vähintään viisi (5). ILCA4, ILCA6 ja ILCA7 -

luokkien SM-kilpailua ei yleisen sarjan osallistujat voi jättää pois ILCA ranking -sarjan 

lopputuloksista. Tämä ei koske ILCA Masters -luokkien tuloksia. 

 

ILCA Masters -rankingsarja ajetaan samoilla säännöillä kuin yllä on esitetty, kuitenkin 

sillä erotuksella että: 

 

– Suomen Masters-luokkamestaruuskilpailut lasketaan mukaan ylimääräisenä 

kilpailuna, jonka painoarvo on 1,5-kertainen muihin (ei yleisten sarjojen SM- tai 

luokkamestaruuskilpailut) osakilpailuihin verrattuna.  

– ILCA Masters ranking -sarjan lopputuloksiin lasketaan mukaan Suomen Masters-

luokkamestaruuskilpailun lisäksi muiden ranking-osakilpailujen tulokset, joista 



 

 

huonoin tulos on poisjätettävissä, kun ILCA ranking -sarjan kilpailuja on viisi (5) 

tai enemmän.  

– Osakilpailujen kokonaistuloksissa Masters-kilpailijat eriytetään siten, että paras 

Masters-kilpailija saa sijaluvun yksi (1), toinen sijaluvun kaksi (2) jne.  

– ILCA Masters-kilpailijoita ei jaeta ikäryhmiin ILCA Masters ranking -sarjassa. 

– Nuorin ikäryhmä, apprentice, on avoin kaikille, jotka täyttävät 30 vuotta kuluvan 

kilpailukauden (vuoden) aikana.  

 

Rankingsarjan sijoitusten perusteella Suomen Laserliitto palkitsee ILCA4, ILCA6 ja 

ILCA7 yleisten sarjojen sekä Masters-luokkien (ILCA6 ja ILCA7) voittajat vuosittain 

määrittelemällään tavalla. 

 
 


