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1. Yleistä
ä
SM-kilpaillujen tavoittteena on
 Saaada selville Suomen meestari sillä pperusteella, miten kilpaailija suoriuttuu jäljitelly
yn
maastolaskun suorittamiseessa
 Vaaalia suomallaisten purjeelentäjien keeskinäistä ystävyyttä,
y
yhteistyötä
y
jja tiedonvaiihtoa
 Ediistää purjeleennon julkissen kuvan pparanemistaa Suomessa
 Ediistää purjeleentourheilun
n kehitystä Suomessa
 Ediistää purjeleentourheilun
n turvallisteen menetelm
mien ja rehd
din kilpailuhhengen kehiitystä.
Kilpailussaa noudatetaaan näiden säääntöjen lissäksi Suomeen Ilmailuliiiton yleisiä Suomen MestaruusM
kilpailujenn sääntöjä.
Kilpailun aalussa järjesstetään brieffing, jossa kkilpailijoillee esitellään päätuomari
p
ja mittatuo
omarit, sekä
kerrataan kkäytettävät lentomenete
l
elmät ja lenntoturvallisu
uuteen vaiku
uttavat seikaat.
Kilpailussaa lennetään kaksi maaliiinlaskua, jooiden yhteenlaskettu piistemäärä m
määrää loppu
usijoituksen. Sääoloosuhteista taai muista viiivästymisisstä johtuen järjestäjä
j
vo
oi rajoittaa ttoiselle kierrrokselle
osallistuvieen lukumääärää tai tulok
kset voidaann julistaa yh
hden kierrok
ksen perusteeella.
Henkilökohhtaisen kilppailun lisäkssi kilpailijatt voivat muo
odostaa kolm
men hengenn joukkueitaa. Joukkueen tulokseeen lasketaaan kaikkien joukkueen jäsenten pisteet. Mikälli toiselle kiierrokselle osallistuvio
en määrää joudutaan rajoittamaan
r
n, jatkavat j oukkuemesstaruudesta kilpailua nee joukkueet, joiden
nen kilpaikaikki jäseenet pääseväät toiselle kiierrokselle. Joukkueideen kokoonpanot tulee illmoittaa enn
lun alkua.
Kilpailijallla tulee ollaa voimassa purjelentäjän
p
än lupakirja,, lääketieteeellinen kelpooisuustodisttus ja
FAI:n kilpaailulisenssi.
Kilpailukooneena voi käyttää
k
kaik
kkia purjelenntokoneita. Kilpailija vastaa
v
siitä, että kone tääyttää viranomaisenn asettamat vaatimukseet.
Mikäli kilppailukone vaaurioituu kiilpailulaskuussa lentokellvottomaksii, ei vaurionn aiheuttanu
ut kilpailija
saa jatkaa kkilpailua muuilla koneilla.
Järjestäjä ttarkastaa ennnen kilpailu
un alkua kilp
lpailijoiden lupakirjan, lääketieteelllisen kelpo
oisuustodistuksen ja F
FAI:n kilpaiilulisenssin voimassaollon. Järjestääjä toteaa my
yös kilpailuussa käytettäävien koneiden lenttokelpoisuuuden asiapap
pereiden perrusteella.
PT 4/2015 Liite 1

määrää. Tälllöin on kilp
pailijoiden suurin
s
sallittttu määrä, seekä kilpaiJärjestäjä vvoi rajoittaaa osallistujam
lijoiden vaalintameneteelmä ilmoiteettava kilpaailukutsussa. Valintameenetelmä sekkä suurin saallittu osallistujamäärrä on hyväkksyttävä etuk
käteen Purj elentotoimiikunnassa.

2. Laskua
alue
Kilpailussaa on tarkoituuksena lask
keutua mahddollisimman
n tarkasti ja oikeaoppissesti ennaltaa määrätyllee
peltosarkaaa kuvaavalle alueelle. Laskualue
L
aalkaa 10 meetriä ennen nollaviivaa
n
jja päättyy 50
5 metriä
nollaviivann jälkeen. Alueen
A
koko
onaispituus oon 60 metriiä ja leveys 15 metriä.
Laskualue ja sen jako pituussuun
nnassa 10 m
metrin välein
n tulee merk
kitä selkeästiti maanpintaaan esimerkiksi kalkillla tai maahhan kiinnitettyillä selkeäästi erottuviilla muovikaaistaleilla. M
Myös nollav
viivan tulee
olla leveäm
mpi tai muutten selkeästti muista viiivoista erotttuva.
Laskualueeen pinnan tuulee olla selllainen (tai sse pitää mu
uuttaa esim. hiekalla selllaiseksi), etttä laskusta
jää selkeässti havaittavva jälki vähintään alueeella viisi meetriä ennen maaliviivaa
m
- kymmeneen metriä
maaliviivann jälkeen. Maaliviivast
M
ta eteenpäinn vähintään viiden metrrin alueella olisi suositeltavaa
merkitä lyhhyillä viivoiilla apumerkinnät metrrin välein mittamiesten
m
arviointia hhelpottamaaan.
Järjestäjän olisi erittäiin suositeltaavaa videoidda kukin lasskuista mahdollisia oika
kaisupyyntöjjä silmällä
pitäen.
Noin 40 m
metriä ennen nollaviivaaa on noin 2, 5 metriä ko
orkea lippusiima, joka kkuvaa metsään reunaa.
Laskualueeen vasemmaassa reunassa on 10 meetrin välein puita, joihin osumisestta seuraa virhepisteitä.
Alueen oikkea reuna kuuvaa ojaa. Siipi
S
saa ylitttää ojan mu
utta ojaan ru
ullaaminen merkitsee virhepisteiv
tä. Alueen loppupään yli saa rullaata virheittää. Kaikki estteet (puut, oja
o yms. Tul
ulee merkitä siten, että
purjekone ei vaurioiduu osuessaan
n ko. esteisiiin.)
m. Mittaus ssuoritetaan nollaviivan
n
keskeltä 100 cm:n tarkk
kuudella
Nollaviivann leveys onn noin 20 cm
siten, että ttäydet kymm
menet sentitt huomioidaaan. Esimerrkiksi 1 cm ja
j 9 cm tuloos on 0,0 m sekä 2,10
m ja 2,19 m mittaukseet antavat tu
ulokseksi 2, 1 metriä.
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3. Kilpailusuoritus
Kilpailussa lennetään kaksi maaliinlaskua. Ensimmäisen kierroksen lentojärjestys arvotaan ennen
kilpailun alkua. Arvottua järjestystä sovelletaan siten, että lentosuoritukset etenevät sujuvasti kaluston käytön kannalta. Toinen kierros pyritään lentämään ensimmäisen kierroksen tulosten perusteella
siten, että ensimmäisen kierroksen paras lentää viimeisenä. Epäonnistunutta hinausta, joka johtaa
ennenaikaiseen irrotukseen, ei katsota suoritukseksi.
Laskukierroksen aloituskorkeus on 200 – 300 m QFE. Laskukierros aloitetaan välittömästi irrotuksen jälkeen ilman ylimääräisiä kaartoja. Ylimääräinen korkeus vähennetään lentojarruja käyttäen.
Loppuosa tulee lentää lippusiiman tason yläpuolella siiman yli. Lasku tulee tehdä mahdollisimman
oikeaoppisesti. Koneen on maahan tullessaan oltava normaalissa laskuasennossa. Koneen työntäminen maahan ei ole sallittu.
Laskeutumiskohdaksi määritetään kohta, jossa päätelineen pyörä osuu maahan. Jos kone pomppaa
laskussa, laskeutumiskohdaksi määritetään aina eniten virhepisteitä antava kohta. Pompaksi katsotaan tilanne, jossa kone kosketuksen jälkeen irtoaa maasta ja seuraava kosketus maahan tapahtuu yli
5 metrin päässä.

4. Päätuomari ja mittatuomarit
Tuomariston jäsenet eivät saa osallistua millään tavoin kilpailuun tai sen järjestämiseen. Tuomariston jäsenet esitellään kilpailijoille briefingissä, minkä yhteydessä on myös kerrottava mahdolliset
esteellisyyteen vaikuttavat seikat.
SIL Purjelentotoimikunta nimeää kilpailulle päätuomarin järjestäjän esityksen pohjalta. Esitys päätuomariksi on tehtävä vähintään kaksi kuukautta ennen kilpailua. SIL Purjelentotoimikunta voi halutessaan myös valita muun kuin esitetyn henkilön.
Päätuomarilla tulisi olla aiempaa kokemusta tuomarina tai kilpailijana ja hänen tulee tuntea säännöt
tarkasti. Päätuomari antaa tarvittaessa ennen kilpailua ohjeita sääntöjen tulkintalinjasta.
Päätuomari valvoo kilpailun kulkua ja tekee omat huomionsa kustakin kilpailusuorituksesta. Näitä
huomioita hyväksikäyttäen päätuomari käsittelee oikaisuvaatimukset.
Päätuomari hyväksyy mittatuomarit kilpailunjärjestäjän esityksestä ennen kilpailun alkua. Mittatuomari ei voi toimia päätuomarina. Mittatuomareita on oltava vähintään yksi; on kuitenkin suositeltavaa käyttää kahta mittatuomaria. Mikäli mittatuomareita on kaksi, yksi mittatuomareista katsoo
ensimmäisen tarkan kosketuskohdan ja toinen varmistaa mahdollisen pomppaamisen sekä katsoo
viimeisen maahantulokohdan.
Tuomarin ja mittamiesten tulisi sijoittua samalla tavalla jokaista kilpailusuoritusta varten.
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5. Arvostelu
Laskeutumiskohdan lisäksi kaksi tuomaria arvostelee lentämisen loppuosalla ja laskun suorituksen.
Tuomarit voivat antaa virhepisteitä, jos kone lentää loppuosalla lippusiiman tason alapuolella, osuu
tai katkaisee lippusiiman tai lasku on epänormaali (työnnetty, kova, jokin muu osa kuin pyörä tai
kannus ottaa maahan laskun aikana), kone osuu reunapuihin, kone rullaa ojan yli tai lentosuoritus
on vaarallinen.
Virhepisteet:
- kosketuskohta nollaviivan jälkeen
- kosketuskohta ennen nollaviivaa
- lentäminen lippusiiman tason alapuolella
- kone koskettaa lippusiimaa
- kone katkaisee lippusiiman
- kone osuu reunapuihin
- kone rullaa ojaan tai ojan yli
- epänormaali lasku
- vaarallinen lentäminen
- lasku laskualueen ulkopuolelle

1vp/m
5p/m
20vp
30vp
100vp
30vp/puu
50vp
5, 10, 20 tai 30vp
100vp
200vp

6. Tuloksien julkaiseminen ja vahvistaminen
Kilpailun järjestäjä julkaisee epäviralliset tulokset mahdollisimman pian viimeisen kilpailusuorituksen jälkeen. Kilpailijalla on tämän jälkeen mahdollisuus 30 minuutin kuluessa vaatia oikaisua arvosteluvirheisiin.
Mikäli kilpailija on tyytymätön ensimmäisen kierroksen arvosteluun tai mittaukseen, hänen tulee
esittää oikaisupyyntö. Mikäli erityistä syytä (esim. säästä aiheutuva kiire) ei ole, tulee oikaisupyyntö ratkaista ennen toisen kierroksen alkua, jotta kokonaistilanne säilyisi selvillä.
Päätuomari käsittelee ja ratkaisee oikaisupyynnöt sekä vahvistaa kilpailun tuloksen. Päätuomarin
päätös on lopullinen.
Kilpailutoiminnan kehittämiseksi päätuomarin tulee laatia SIL purjelentotoimikunnalle raportti kilpailusta.
Kilpailun järjestäjä toimittaa tulokset viiveettä Ilmailuliittoon sekä huolehtii tiedottamisesta tiedotusvälineisiin.
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