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ProSailor LYS Ranking 2010 säännöt
Sarjan kilpailut
”ProSailor LYS Ranking 2010” on Avomeripurjehtijat ry:n (AMP) kokoama
rankingsarja, joka koostuu SPL:n eteläisen ja kaakkoisen alueen LYS-kilpailuista.
Sarjaan kuuluvat kilpailut on lueteltu liitteessä 1.
AMP:n hallituksella on oikeus jälkikäteen poistaa sarjasta kilpailuja, mikäli niiden
tuloksia ei saada AMP:n rankinglaskijoiden tietoon.

Osallistuminen
Rankingsarjaan osallistuminen ei vaadi erillistä ilmoittautumista, vaan kaikki kilpailuihin
osallistuneet veneet ovat automaattisesti mukana listan laskennassa.
Rankingpisteet jaetaan venekunnittain, kuitenkin siten että omistajanvaihdoksen
yhteydessä veneen pistelasku alkaa alusta. Veneen päällikön ei siis tarvitse olla joka
kilpailussa sama henkilö.
Veneen päällikön on kuuluttava SPL:n jäsenseuraan tai vastaavaan ulkomaiseen
yhdistykseen. Veneen on oltava katsastettu ja rekisteröity SPL:n jäsenseuraan.
Venekunnan seura rankinglistalla määräytyy veneen rekisteröintiseuran mukaan.
Veneellä on oltava SPL:n LYS-säännön mukainen mittaluku.

Luokkajako
Rankinglista lasketaan kahdessa luokassa LYS-vakiomittaluvun mukaan:
•
•

1.14 tai pienempi ja
1.15 tai suurempi.

Mikäli yksittäisen kilpailun luokkarajat poikkeavat rankingsarjan luokkajaosta, niin
rankinglistalle tulokset lasketaan jälkikäteen rankingsarjan luokkajaon mukaisesti.

Pistelaskenta
Vene saa kustakin kilpailusta pisteitä seuraavasti:
1. Osallistumisesta:
•

hyväksytyn tuloksen saanut vene saa kaksi pistettä,

•

DNF, DSQ, RAF ja OCS tuloksesta saa yhden pisteen

•

DNC ja DNS tulokset eivät anna pisteitä, eikä näitä veneitä lasketa
mukaan osallistujien määrään.

2. Sijoituksesta:
•

maksimissaan kymmenen parasta saa sijoituspisteitä oheisen taulukon
mukaan

•

kilpailun voittaja saa lisäksi ylimääräisen puoli pistettä

Pistetaulukko 15 osallistuvaan veneeseen asti:

Mikäli osallistujia on enemmän, saavat veneet sijasta 11 alkaen aina osallistumispisteet.
Kunkin veneen kokonaispisteisiin lasketaan mukaan kaikki kilpailut, joihin vene
osallistuu.

Pisteiden mennessä tasan ratkaistaan järjestys seuraavasti:
1. keskinäisissä kohtaamisissa useammin toisen voittanut voittaa
2. jos keskinäiset voitot ovat tasan, voittaa viimeisen keskinäisen kohtaamisen
voittanut
3. jos veneet eivät ole kohdanneet kertaakaan, useampaan osakilpailuun osallistunut
voittaa
4. jos tilanne on edelleen tasan, sijoitus jaetaan.
Pistelaskennan hoitaa AMP:n hallituksen nimeämä henkilö (tai henkilöt).

Osakilpailujen tulosten ilmoittaminen
Rankingsarjaan kuuluvien kilpailujen järjestäjiä pyydetään toimittamaan tulokset
sähköpostilla osoitteeseen tulokset@POISTAavomeripurjehtijat.fi. Muista poistaa tuo
POISTA-sana ennen lähetystä.
Tulosten laskennassa suositellaan noudatettavaksi LYS-säännön tuloslaskentaohjetta,
joka löytyy AMP:n nettisivuilta (www.avomeripurjehtijat.fi).
Tuloksista tulee ilmetä kunkin veneen kohdalta seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•
•
•

purjenumero,
veneen tyyppi
veneen nimi
seura
päällikkö
käytetty LYS-luku ja -varustus
purjehdittu tai laskettu aika (mielellään molemmat)

Listan julkaiseminen ja palkintojenjako
Rankinglista julkaistaan AMP:n nettisivuilla (www.avomeripurjehtijat.fi).
Listan kokonaistilanne pyritään päivittämään nettisivuille aina mahdollisimman pian sen
jälkeen, kun kunkin osakilpailun tulokset on saatu pistelaskijoiden tietoon.
Sarjan palkintojenjako järjestetään syksyllä AMP:n kaudenpäätösjuhlassa.
Kummassakin luokassa palkitaan kolme parasta venettä miehistöineen.
Miehistöpalkintoja jaetaan niin monta kuin veneessä normaalisti maksimissaan on.
Lisäksi jaetaan erityispalkintoja muille aktiivisille venekunnille sekä arvotaan palkintoja
kaikkien vähintään kolmeen osakilpailuun osallistuneiden veneiden kesken.
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