Junnu ja 2.4mR –cup säännöt
1. Kilpailusarja koostuu kunakin vuonna Näsijärven kilpailukalenterissa olevista osakilpailuista.
Junnu cupiin kuuluu lisäksi yhtenä osakilpailuna Junnujen Pokaalikilpailu. Osakilpailulla
tarkoitetaan yhtä samana päivänä purjehdittavaa kilpailua, johon voi kuulua yksi tai kaksi
purjehdusta (suositus 2 purjehdusta).
2. Näsijärven Junnu cupin veneluokat ovat Optimisti ja Zoom8. 2.4mR cupin veneluokka on
2.4mR.
3. Purjehdukset järjestetään Kaikumatalan tuntumaan kyseisen osakilpailun järjestäjän
rakentamalla radalla. Radan ylä- ja alamerkin etäisyys toistaan n. 0,5nm. Lähtöjärjestys 2.4mR,
Zoom, Optimisti. Kilpailun pituus: 2.4mR kiertävät radan 3 kertaa, Zoom ja Optimisti 2 kertaa.
4. Erityisohje: 2.4mr purjehtijoiden on huomioitava omalla käytöksellään oman luokkansa veneen
erilainen luonne muihin radalla oleviin veneluokkiin nähden ja nuorten aloittelevien
kilpapurjehtijoiden vähäisempi kilpailukokemus.
5. Osakilpailuihin ilmoittaudutaan Näsijärven kilpailusivuilla www.nasijarvenkilpailut.fi olevan
linkin kautta. Kilpailusivuilla on ajantasaisesti nähtävissä ilmoittautumistilanne, eli kaikki
osakilpailuun siihen mennessä ilmoittautuneet veneet. Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään
osakilpailupäivänä kello 14 mennessä uhalla, että ilmoittautumatta jääneiden veneiden
tuloksia ei osakilpailusta lasketa. Junnu cupin osakilpailuihin voidaan kuitenkin ilmoittautua
myös siten, että vesillä oleva valmentaja antaa kootun listan, josta ilmenee seuran kyseiseen
osakilpailuun osallistuvat veneet, purjehtijat ja purjenumerot.
6. Mikäli osakilpailu peruutetaan, siitä ilmoitetaan yllä mainituilla kilpailusivuilla kilpailupäivänä
kello 15:30 mennessä. Osakilpailu on peruutettava, mikäli tuuliennuste illalle on vähemmän
kuin 2 m/s. Muutoin kilpailun peruuttaminen on kilpailupäällikön harkinnassa joko liian heikon
tai kovan tuulen takia.
7. Peruutettua tai keskeytettyä osapurjehdusta tai osakilpailua ei uusita.
8. Osakilpailun tulokset julkaistaan kilpailusivuilla seuraavana päivänä kello 19:00 mennessä.
Kilpailusivuilla on nähtävissä myös päivitetty tilanne kilpailusarjan kokonaistilanteesta.
9. Kilpailusarjassa käytetään purjehduksen kilpailusääntöjen liitteen A4.1 mukaista
sijalukupistejärjestelmää. Jokaisen veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista osakilpailuista
saamien pisteiden summa. Jos on purjehdittu vähintään 6 osakilpailua, vähennetään huonoin
tulos pois. Pienin yhteispistemäärä voittaa.
Vene, joka ei osallistu osakilpailuun, jonka purjehdus hylätään tai joka luopuu kilpailusta, saa
sen sijan pisteet, joka on yhtä kuin osakilpailuun ilmoittautuneiden lukumäärä yhdellä lisättynä.
Jos osakilpailuun sisältyy kaksi purjehdusta hylätyn tai luopuneen veneen koko osakilpailun
tulos määräytyy kummankin samaan osakilpailuun sisältyvän purjehduksen yhteispistemäärän
perusteella.
Kun kahden tai useamman veneen kokonaispistemäärä on sama, ratkaistaan tasatulos eniten
osakilpailuissa ensimmäisiä sijoja saaneen veneen hyväksi. Jos veneillä on yhtä monta
ensimmäistä sijaa, ratkaisee toisten jne. sijojen lukumäärä niissä osakilpailuissa, joista
kokonaispisteet lasketaan. Mikäli veneiden välillä on edelleen tasatulos, ratkaisee viimeisen

osakilpailun tulos. Samaa periaatetta noudatetaan laskettaessa yhden yksittäisen osakilpailun
tulosta, kun siihen sisältyy kaksi purjehdusta.
10. 2.4mR luokan kilpailumaksut laskutetaan kauden päätteeksi osakilpailuihin osallistuneilta
veneiltä. Jokainen järjestävä seura lähettää kilpailijoille laskun tai sähköpostitse laskelman
kilpailumaksujen suuruudesta sekä pankkitilinumeron maksun suorittamiseksi.
11. Järjestävä seura jakaa palkinnot voittajille järjestämistään osakilpailuista ja toimittaa palkinnot
palkittavan purjehtijan seuran lipunlaskutilaisuuteen.
Junnu cupin kokonaiskilpailun sijoituspalkinnot jaetaan junnujen pokaalikilpailun
päätöstilaisuudessa tai kunkin seuran lipunlaskutilaisuudessa.
2.4mR cupin kokonaiskilpailun sijoituspalkinnot jaetaan kunkin seuran lipunlaskutilaisuudessa.

