KANSALLISET KILPAILUSÄÄNNÖT 2022
päivitetty 23.2.2022
- Ski Veterans GP1 luokan ikäraja muuttunut 40+
- SKI Beginner GP, SKI Ladies Beginner GP, SKI Hobby -luokkien alaikäraja on 15+
1.

Kilpailuluokat ja määräykset kaudella 2022
SM-SARJA
Runabout GP1*
Runabout GP2*
Runabout GP4
Runabout Ladies GP4
Runabout Junior GP4

17 min + 1 kier
17 min + 1 kier
15 min + 1 kier
12 min + 1 kier
12 min + 1 kier

SKI GP1**
SKI GP2**
SKI GP3
Junior SKI GP3

15 min + 1 kier
15 min + 1 kier
15 min + 1 kier
12 min + 1 kier

CUP-luokat
SKI Hobby GP1***
12 min + 1 kier
SKI Veteran GP1(40+)*** 12 min + 1 kier
SKI Beginner GP1****
10 min + 1 kier
SKI Ladies Beginner GP1**** 10 min + 1 kier
SKI Vintage
5 min (vain SM5 yhteydessä)
* kilpailevat yhdessä
** kilpailevat yhdessä
*** Kilpailevat yhdessä
**** kilpailevat yhdessä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jos luokassa on vähemmän kuin 5 kilpailijaa, ajoaika voidaan lyhentää 2/3:aan.
SKI Beginner GP1. Kilpailija ei ole kilpaillut muissa Ski-luokissa viimeisen kolmen vuoden aikana
(kaudella 2022 kilpailija voi valita itse luokan, uusitun luokkajaon vuoksi).
SKI Beginner GP1 luokan voittajan tulee siirtyä seuraavalla kaudella toiseen SKI luokkaan.
SKI Beginners luokan kilpailija ei saa kilpailla samanaikaisesti muissa SKI luokissa.
SKI Beginners luokan kilpailija voi kilpailla Runabout GP1, Runabout GP2, Runabout GP4 luokissa
SKI Beginner GP1, SKI Ladies Beginner GP1, SKI Hobby GP1 -luokkien alaikäraja on 15+
(nuoremmat voivat anoa liitolta lupaa kilpailla luokassa)
SKI Ladies Beginner GP1 - luokka on avoin naisille, jotka eivät ole osallistuneet UIM:n MM- tai EMkilpailuihin.
SKI Ladies Beginners luokan kilpailija voi kilpailla Runabout GP1, Runabout GP2, Runabout GP4,
Runabout Ladies GP4 luokissa
SKI Junior GP3 -luokassa 12-vuotiaasta alkaen voi kilpailla rajoittimella (ilmarajoittimella)
varustetulla Kawasaki SX-R 1500 jetillä. Rajoittimen saa liitolta.
SKI Veteran GP1 (40+) kuljettaja voi osallistua myös SKI GP1, SKI GP2 ja SKI GP3 luokkiin
halutessaan.
Runabout GP4 luokassa sallitaan Yamaha Ex jetit (kansallinen poikkeus)
Muilta osin noudatetaan voimassa olevia UIM aquabike sääntöjä

Kilpailumaksut
Suomessa järjestettävissä SM 2-5 osakilpailuissa
Pääluokka 100€
lisäluokat 50€/luokka
Kertamaksu 400€, kertamaksun ennen kautta maksava kuljettaja voi osallistua useampaan
luokkaan SM 2-5 osakilpailuissa, ei sisällä endurance kilpailujen osallistumisoikeutta.

2. Kilpailulähtöjen määrä
Jokaisessa SM-sarjan ja Cup-luokkien osakilpailussa ajetaan kaksi lähtöä per luokka
3. Pisteet
SM-sarjan/CUP-luokkien pisteet jaetaan, jos osakilpailussa on suomalaisia kilpailijoita vähintään kolme tai kilpailijoita
on luokassa vähintään viisi mukaan lukien ulkomaalaiset kilpailijat.
4. Ratapiirros, harjoitukset, lähtöjärjestys
- Ratapiirros esitellään kuljettajakokouksessa
- Harjoituksissa 2. ensimmäistä kierrosta ajetaan turvajetin perässä.
- Kauden ensimmäisessä lähdössä lähtöpaikat määräytyvät aika-ajojen tulosten perusteella tai arvalla.
- Toisessa erässä lähtöpaikka määräytyy 1. erän tulosten perusteella.
- SM2-SM5 osakilpailuissa 1. erän lähtöjärjestys määräytyy SM-sarjan/CUP-luokkien kokonaispisteiden mukaan.
5. Varaslähtö
Ritsalähtö
Ensimmäinen
- varaslähdön tehnyt kilpailija/kilpailijat lähtee liikkeelle moottori sammutettuna, käsi kypärän päällä ja Ski luokassa
ilman kiinnipitäjää tai Runabout luokassa vain yksi kiinnipitäjä.
Seuraavat varaslähtöt
Seuraavissa lähdöissä varaslähdösta tuomitut kilpailija/kilpailija lähtevät liikkeelle moottorit sammutettuina, käsi
kypärä päällä ja Ski luokassa ilman kiinnipitäjää tai Runabout luokassa vain yksi kiinnipitäjä.
Stop & Go -rangaistus
Tuomaristo voi myös käyttää Stop & Go -rangaistusta varaslähdöissä (ilmoitetaan kuljettajakokouksessa, jos näin
toimitaan)
Varaslähdöstä tuomitulle kilpailijalle/kilpailijoille näytetään toimitsijoiden toimesta keltaista ja musta lippu sekä
numerotaulua hänen numerollaan.
Rangaistuksen ilmoittamisen jälkeen kilpailijalla/kilpailijoilla on 2 kierrosta aikaa aja kuljettajakokouksessa
ilmoitettuun paikkaan suorittamaan rangaistus. Minimi rangaistus on 20 sekuntia.

Rolling start (lentävälähtö)
Lähettäjä kutsua lähdön takaisin, jos lähtö ei onnistus toivotusti, ei johda tässä vaiheessa rangaistuksiin.
Jos tuomaristo katsoo lähdössä tapahtuneen varaslähdön, varaslähdön tehneelle kilpailijalle tuomitaan Stop & Go rangaistus.
Varaslähdöstä tuomitulle kilpailijalle näytetään toimitsijoiden toimesta keltaista ja musta lippu sekä numerotaulua
hänen numerollaan.
Rangaistuksen ilmoittamisen jälkeen kilpailijalla on 2 kierrosta aikaa aja kuljettajakokouksessa ilmoitettuun paikkaan
suorittamaan rangaistus. Minimi rangaistus on 20 sekuntia.
6. Protesti
- protestimaksu on 80 € ja tekninen protestimaksu 200 €
Protestimaksu on maksettava sihteeristölle protestilomakkeen jättämisen yhteydessä.
Protesteja voi tehdä vain lähtöön osallistunut kilpailija, protesti tulee tehdä kirjallisesti 30min kuluessa virallisten
tulosten julkaisusta.
7. Tuomaristo
- tuomaristossa on 3-5 jäsentä. Tuomariston puheenjohtaja on järjestäjä tai SJSL hallituksen jäsen. Tuomariston
jäsenet ovat eri maiden edustajia. Ulkomaisten edustajien puuttuessa jäsenet valitaan paikan päällä.
8. Ajoasu
- Kuljettajan tulee käyttää SJSL toimittamaa kilpailuliiviä ja pitkälahkeista märkäpukua tai kuivapukua. Kuljettaja ei
saa käyttää shortseja.
- Liiton toimittaman kilpailuliivin käyttämättömyydestä voidaan tuomita pistemenetyksiin (-10 pistettä).
9. Valokuvaus
- kilpailuerien välissä on valokuva, johon jokaisen kilpailijan tulee osallistua, mielellään täydellisessä kilpailuasussa,
vähintään kilpailuliivissä.
10. Pisteytys
- Käytetään U.I.M. pisteytysjärjestelmä.
1-sija 25 p

6-sija 15 p

11-sija 10 p

16-sija 5 p

2-sija 22 p

7-sija 14 p

12-sija 9 p

17-sija 4 p

3-sija 20 p

8-sija 13 p

13-sija 8 p

18-sija 3 p

4-sija 18 p

9-sija 12 p

14-sija 7 p

19-sija 2 p

5-sija 16 p

10-sija 11p

15-sija 6 p

20-sija 1 p

Suomen JetSport Liitto pidättää oikeudet muutoksiin

