
Karsintajärjestelmä ja säännöt 2013

Purjehtijoiden, jotka tähtäävät kansainvälisiin arvokilpailuihin, on hyvä selvittää etukäteen 
matkoihin liittyviä aikatauluja ja kustannuksia.

Karsintojen jälkeen tulisi mieluiten heti ilmoittaa aikeistaan koska aikataulut ovat tiukkoja. 
Mahdollisesti vapautuva paikka tarjotaan karsintajärjestyksessä seuraavalle. 

1. Karsintasarjaan kutsutaan 80+10 purjehtijaa seuraavasti:
• ovat edustuskelpoisia kauden 2013 optimistijollakilpailuissa
• 80 purjehtijaa valitaan kauden 2012 rankingsarjalopputulosten perusteella
• 10 ensimmäistä kadettisarjan purjehtijaa, jotka eivät pääse rankingsarjalopputulosten 

perusteella karsintaan, kutsutaan karsintaan

2. Karsinta MM-, EM- ja PM-kilpailuihin
Suomen edustusjoukkueet valitaan kahden karsintakilpailun perusteella:
• Karsinta 1 vuonna 2013 (paikka ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)
• Karsinta 2 vuonna 2013 (paikka ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)
Kilpailut purjehditaan ratakilpailuina, joissa pyritään purjehtimaan 6 lähtöä/osakilpailu.

3. Karsintojen pistelaskenta
Karsintapisteet lasketaan sijaluvuin. Jokaisen lähdön sija on yhtä kuin pistemäärä. Karsintalähtöjä
on enintään 12. Sijalukuja voi laskea pois määrän, seuraavasti: Kun purjehdittu 4 lähtöä 1 
poisheitto, 8 lähdön jälkeen 2 ja 11 lähdön jälkeen 3 poisheittoa. 3 poisheittoa on maksimi 
karsintasarjassa.

Karsintojen pistelaskennassa ei saa jättää pois DNE:tä tai DGM:ää. DNS, DNF, OCS, BFD, DSQ ja RAF
antavat sijaluvuksi karsintasarjaan kutsuttujen purjehtijoiden määrä +1 (= 91).

DNC, silloin kun purjehtija on osallistunut kyseisessä kilpailussa vähintään yhteen lähtöön, antaa
sijaluvuksi kyseisen kilpailun osanottajamäärän +1. DNC, silloin kun purjehtija ei ole osallistunut 
yksittäisen karsintakilpailun yhteenkään lähtöön, antaa sijaluvuksi karsintasarjaan kutsuttujen 
purjehtijoiden määrä +1 (= 91).

4. Joukkueiden valinta
Joukkueet valitaan karsintasarjasijoitusten perusteella. Joukkueiden lopulliset kokoonpanot 
vahvistetaan hallituksen toimesta viimeisen karsintakilpailun jälkeen. 
• MM‐joukkueeseen valitaan karsintojen 5 parasta purjehtijaa.
• EM‐ joukkueeseen valitaan seitsemän seuraavaa purjehtijaa siten, että joukkueessa on vähintään 
kolme poikaa ja kolme tyttöä.
• PM‐joukkueeseen valitaan seuraavat 20 poikaa ja 20 tyttöä.

Halutessaan purjehtija voi luopua edustuspaikastaan ja siirtyä toiseen alempaan joukkueeseen,
jolloin vapautunut paikka tarjotaan seuraavalle karsintalistalla olevalle purjehtijalle jne. Kuitenkin
vain yhteen joukkueeseen voi kuulua. Osanotto joukkueeseen tulee vahvistaa lyhyen, erikseen
ilmoitettavan ajan sisällä joukkueiden valinnan jälkeen. Joukkueeseen valittujen purjehtijoiden 
tulee noudattaa hyväksyttyjä edustusjoukkueiden pelisääntöjä (kts. erillinen liite). Suomen 
Optimistijollaliitto järjestää edustuspurjehtijoille sekä valmentajille yhtenäiset asusteet kilpailuja
varten. Lisäksi liitto kattaa osan valmentajan palkkakustannuksista. Kilpailijoiden tulee varautua 



maksamaan kilpailumatkojen kustannukset itse. Joukkueeseen kuuluvia velvoitetaan osallistumaan
joukkueelle järjestettyyn valmennukseen.


