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3.	Kilpailusuoritus	

Kilpailussa lennetään kaksi maaliinlaskua. Ensimmäisen kierroksen lentojärjestys arvotaan ennen 
kilpailun alkua. Arvottua järjestystä sovelletaan siten, että lentosuoritukset etenevät sujuvasti kalus-
ton käytön kannalta. Toinen kierros pyritään lentämään ensimmäisen kierroksen tulosten perusteella 
siten, että ensimmäisen kierroksen paras lentää viimeisenä. Epäonnistunutta hinausta, joka johtaa 
ennenaikaiseen irrotukseen, ei katsota suoritukseksi. 

Laskukierroksen aloituskorkeus on 200 – 300 m QFE. Laskukierros aloitetaan välittömästi irrotuk-
sen jälkeen ilman ylimääräisiä kaartoja. Ylimääräinen korkeus vähennetään lentojarruja käyttäen. 

Loppuosa tulee lentää lippusiiman tason yläpuolella siiman yli. Lasku tulee tehdä mahdollisimman 
oikeaoppisesti. Koneen on maahan tullessaan oltava normaalissa laskuasennossa. Koneen työntämi-
nen maahan ei ole sallittu. 

Laskeutumiskohdaksi määritetään kohta, jossa päätelineen pyörä osuu maahan. Jos kone pomppaa 
laskussa, laskeutumiskohdaksi määritetään aina eniten virhepisteitä antava kohta. Pompaksi katso-
taan tilanne, jossa kone kosketuksen jälkeen irtoaa maasta ja seuraava kosketus maahan tapahtuu yli 
5 metrin päässä. 

4.	Päätuomari	ja	mittatuomarit	

Tuomariston jäsenet eivät saa osallistua millään tavoin kilpailuun tai sen järjestämiseen. Tuomaris-
ton jäsenet esitellään kilpailijoille briefingissä, minkä yhteydessä on myös kerrottava mahdolliset 
esteellisyyteen vaikuttavat seikat. 

SIL Purjelentotoimikunta nimeää kilpailulle päätuomarin järjestäjän esityksen pohjalta. Esitys pää-
tuomariksi on tehtävä vähintään kaksi kuukautta ennen kilpailua. SIL Purjelentotoimikunta voi ha-
lutessaan myös valita muun kuin esitetyn henkilön. 

Päätuomarilla tulisi olla aiempaa kokemusta tuomarina tai kilpailijana ja hänen tulee tuntea säännöt 
tarkasti. Päätuomari antaa tarvittaessa ennen kilpailua ohjeita sääntöjen tulkintalinjasta.  

Päätuomari valvoo kilpailun kulkua ja tekee omat huomionsa kustakin kilpailusuorituksesta. Näitä 
huomioita hyväksikäyttäen päätuomari käsittelee oikaisuvaatimukset. 

Päätuomari hyväksyy mittatuomarit kilpailunjärjestäjän esityksestä ennen kilpailun alkua. Mitta-
tuomari ei voi toimia päätuomarina. Mittatuomareita on oltava vähintään yksi; on kuitenkin suosi-
teltavaa käyttää kahta mittatuomaria. Mikäli mittatuomareita on kaksi, yksi mittatuomareista katsoo 
ensimmäisen tarkan kosketuskohdan ja toinen varmistaa mahdollisen pomppaamisen sekä katsoo 
viimeisen maahantulokohdan.  

Tuomarin ja mittamiesten tulisi sijoittua samalla tavalla jokaista kilpailusuoritusta varten.	
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5.	Arvostelu	

Laskeutumiskohdan lisäksi kaksi tuomaria arvostelee lentämisen loppuosalla ja laskun suorituksen. 
Tuomarit voivat antaa virhepisteitä, jos kone lentää loppuosalla lippusiiman tason alapuolella, osuu 
tai katkaisee lippusiiman tai lasku on epänormaali (työnnetty, kova, jokin muu osa kuin pyörä tai 
kannus ottaa maahan laskun aikana), kone osuu reunapuihin, kone rullaa ojan yli tai lentosuoritus 
on vaarallinen. 

Virhepisteet: 
- kosketuskohta nollaviivan jälkeen  1vp/m 
- kosketuskohta ennen nollaviivaa  5p/m 
- lentäminen lippusiiman tason alapuolella 20vp 
- kone koskettaa lippusiimaa  30vp 
- kone katkaisee lippusiiman  100vp 
- kone osuu reunapuihin   30vp/puu 
- kone rullaa ojaan tai ojan yli  50vp 
- epänormaali lasku    5, 10, 20 tai 30vp 
- vaarallinen lentäminen    100vp 
- lasku laskualueen ulkopuolelle   200vp 

6.	Tuloksien	julkaiseminen	ja	vahvistaminen	

Kilpailun järjestäjä julkaisee epäviralliset tulokset mahdollisimman pian viimeisen kilpailusuorituk-
sen jälkeen. Kilpailijalla on tämän jälkeen mahdollisuus 30 minuutin kuluessa vaatia oikaisua ar-
vosteluvirheisiin. 

Mikäli kilpailija on tyytymätön ensimmäisen kierroksen arvosteluun tai mittaukseen, hänen tulee 
esittää oikaisupyyntö. Mikäli erityistä syytä (esim. säästä aiheutuva kiire) ei ole, tulee oikaisupyyn-
tö ratkaista ennen toisen kierroksen alkua, jotta kokonaistilanne säilyisi selvillä. 

Päätuomari käsittelee ja ratkaisee oikaisupyynnöt sekä vahvistaa kilpailun tuloksen. Päätuomarin 
päätös on lopullinen. 

Kilpailutoiminnan kehittämiseksi päätuomarin tulee laatia SIL purjelentotoimikunnalle raportti kil-
pailusta. 

Kilpailun järjestäjä toimittaa tulokset viiveettä Ilmailuliittoon sekä huolehtii tiedottamisesta tiedo-
tusvälineisiin. 

 


