IMS-RANKING SÄÄNNÖT 2006
1§
Vuoden ranking-mestariksi julistetaan venekunta, joka
samalla
veneellä
samassa
luokassa
saavuttaa
korkeimman pistemäärän näiden sääntöjen mukaan
laskettuna. Ranking-mestari julistetaan niissä luokissa,
joissa lopputuloksissa on vähintään viisi (5) venettä.
2§
Lopputuloksiin lasketaan viisi (5), eniten pisteitä antanutta
kilpailua. Vene joka on lähtenyt kilpailuun, mukaan lukien
OCS, useammassa kuin viidessä kilpailussa saa yhden
(1) lisäpisteen jokaista viiden ylittävää kilpailua kohden.
Tähdellä (*) merkityistä kilpailuista huomioidaan vain
paras.
3§
Ranking-pisteitä annetaan kussakin kilpailussa luokkakohtaisesti oheisen taulukon mukaan ja 2 § huomioon
ottaen.
Pisteiden mennessä tasan sarjan lopputuloksissa,
ratkaistaan paremmuus seuraavasti:
1. Parempi viimeisessä kilpailussa on voittaja.
2. Jos tasapisteissä oleva ei osallistunut viimeiseen
kilpailuun, voittaa toisen useammin voittanut
3. Mikäli tilanne on vielä tasan, voittaa se, jolla on
enemmän parempia sijoituksia.
4. Tämän jälkeen sijoitus jaetaan.
4§
Jos rankingosakilpailu koostuu useammasta lähdöstä,
tulokset
lasketaan
Purjehduksen
kilpailusääntöjen
bonuspistejärjestelmän mukaan. Tällöin sovelletaan myös
bonuspistejärjestelmän sääntöjä tasatilanteissa. Offshore
Week:ssä käytetään kuitenkin Avomeripurjehtijat ry:n
erikseen määrittelemää pistelaskentamenetelmää.
Ratakilpailut ovat kryssi-lenssi ratoja. Jotta ratakilpailu
voidaan hyväksyä ranking-osakilpailuna, pitää luokan
ensimmäisen maaliin tulleen veneen keskinopeuden olla
ko. lähdössä vähintään kaksi ja puoli (2,5) solmua. Vene,
joka ei ratapurjehduksessa tule maaliin tunnin kuluessa
luokan ensimmäisen veneen maaliin tulosta, kirjataan ei
maaliin tulleeksi (DNF). Suositellaan, että purjehdus
mitätöidään kilpailusäännön 32.1(e) nojalla, jos tuulen
suunta muuttuu yli 30°.
Mikäli vain yksi ratakilpailu voidaan viedä läpi, on kilpailun
kerroin 1,0.
5§
GPH-luku määrää suoraan luokan. Luokkajako on vuonna
2006 seuraava:
IMS 1
IMS 2
IMS 3

GPH
GPH
GPH

635,1
665,1

-

635,0
665,0

Hallituksella on oikeus määrätä veneen luokka, jos se on
poikkeuksellisesta syystä vaihtunut kesken kauden ja jos
veneen omistaja sitä pyytää.
Hallituksella on oikeus jälkikäteen poistaa kilpailuja tai
osapurjehduksia rankingista, jos siihen löytyy pätevä syy.
Kilpailujärjestäjällä on oikeus yhdistää luokkia, jos
veneiden
lukumäärä on
pieni. Rankingpisteiden
laskennassa luokkia ei kuitenkaan yhdistetä.

Osakilpailuissa julistetaan myös yleisvoittaja jos kaikki
luokat purjehtivat samaa rataa.
6§
Veneen päällikön tulee olla Avomeripurjehtijat ry:n tai
vastaavan ulkomaisen yhdistyksen jäsen. Veneellä voi olla
vain yksi päällikkö kilpailua kohden.
ORC Club -veneet voivat tasavertaisesti osallistua IMSrankingkilpailuihin, lukuunottamatta Offshore Week, ja
saavat ranking-pisteitä. (Huom! voimassa vain vuonna
2006).
7§
Kaikilla veneillä tulee olla voimassaoleva mittauspäällikön
sekä omistajan nimikirjoituksella varustettu IMS- tai ORC
Club-mittakirja.
Mittakirja liitteineen tulee olla aina
kilpailuissa mukana veneessä.
8§
Veneiden tulee täyttää kilpailujärjestäjien katsastusvaatimukset,
mutta
kuitenkin
vähintään
SPL:n
katsastusluokan 2 vaatimukset, alle 8,5 m veneissä
katsastusluokan 3 + kaiteet.
Ylempään katsastusluokkaan katsastettu vene ei saa
riisua varusteitaan, vaikka kilpailun katsastusluokka olisi
alempi.
9§
Rankingsarjaan
ilmoittautumista.

osallistuminen

10 §
Pistokokeita katsastusvarusteista
voidaan suorittaa.

ei

vaadi

erillistä

ja

mittauskunnosta

11 §
Kilpailuissa noudatetaan Offshore Racing Congress’in
IMS-sääntöä, IMS-määräyksiä sekä ISAF:n Purjehduksen
kilpailusääntöjä.
12 §
Kilpailuissa tulee mahdollisuuksien mukaan olla luovilähtö.
13 §
Palkinnot jaetaan Avomeripurjehtijat ry:n ensimmäisessä
syyskokouksessa.
Palkintojen
määrän
päättää
Avomeripurjehtijat ry:n hallitus vuosittain erikseen kunkin
luokan osanottajamääriin perustuen. Päällikön saatua
kolme (3) kiinnitystä kiertopalkintoon hän voittaa sen
omakseen.
14 §
Kilpailujen tulokset lasketaan
Avomeripurjehtijat ry:n
hyväksymällä tavalla ja tuloksenlaskijan tulee myös olla
Avomeripurjehtijat ry:n hyväksymä.
15 §
Tulokset on toimitettava täydellisinä (kipparin nimi,
maininta mikäli ORC Club -vene!) välittömästi osoitteilla:
- Tom Finell, e-mail: tom.finell@pp.inet.fi
Puh 040-5504673, fax 09 - 692 6685
- toimitus@avomeripurjehtijat.fi
Avomeripurjehtijat ry, PL 338, 00101 HELSINKI.

