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OPM-CUPIN RUNKOSÄÄNNÖT 2019 

Ilmoittautukaa riittävän ajoissa, kesän 2019 tulokset hyväksytään vain jos posti ehtii 

toimittamaan osallistumiskortit, postin kulku 3-4 arkipäivää ja pankkipäivät lisäksi 

Lukekaa osallistumissäännöt huolella ettei tule vahingossa virheitä. 

 

1 § OPM-cupin osakilpailuja ovat Suomen Uistelutoimikunnan alaisuuteen kuuluvien 

alueellisten cupien kaikki osakilpailut. Kilpailijoilla on oikeus osallistua mielivaltaiseen määrään 

OPM-cupin osakilpailuja, mutta saada osakilpailupisteitä enintään neljästä (4) valitsemastaan 

osakilpailusta. Kilpailut käydään venekunnittain.                                                                                               

Venekunta nimetään kipparin mukaan ja vain hän saa Cup-pisteet.                                                                                              

Kippari voi käyttää yhdessä kisassa varakipparia. Varakippari on ilmoitettava ilmoittautumisen 

yhteydessä ja saa olla vain yhden venekunnan varakippari. Ellei varakipparia ilmoiteta 

ilmoittautumisen yhteydessä varakipparia ei saa käyttää. Kippari ei voi osallistua OPM cupin 

alaiseen kisaan saman vuorokauden aikana kun varakipparia käytetään. 

OPM-cup on moottoriuistelu-cup joten siinä huomioidaan vain moottoriuistelukilpailut. 

2 § Jokaisessa OPM-cupin osakilpailussa noudatetaan kyseisen osakilpailun kilpailusääntöjä. 

Osakilpailusijoitus määräytyy aina osakilpailukohtaisten sääntöjen perusteella. OPM-cupin 

osakilpailupistemäärä määräytyy tämän osakilpailusijoituksen ja näissä säännöissä 

myöhempänä esitetyn pistelaskukaavan perusteella.  

3 § Osallistumisoikeuden OPM-cupiin saa vain lunastamalla Suomen Uistelutoimikunnalta 

kilpailulisenssin, joka koostuu neljästä (4) numeroidusta osallistumiskortista. Osallistumiskortit 

on käytettävä numerojärjestyksessä. Jokaisen OPM-cupin osakilpailun virallisia tuloksia 

koskevan protestiajan päättymisen jälkeen kilpailijalla on kolmenkymmenen (30) minuutin 

ajan oikeus kirjauttaa ja osakilpailun järjestäjillä velvollisuus kirjata kilpailijan sijoitus ja 

osakilpailun osallistujamäärä ym. tarvittavat kilpailutiedot kilpailijan osallistumiskorttiin. 

Järjestäjän kirjattua osallistumiskortin, kilpailija hyväksyy sen allekirjoituksellaan.  

Kirjattavat tiedot tulee varmentaa joko kilpailujärjestäjän leimalla tai kilpailujärjestäjän 

edustajan allekirjoituksella. Kilpailujärjestäjillä on velvollisuus tarkistaa ja kilpailijalla 

velvollisuus todistaa henkilöllisyytensä ennen leimaamista. 

Kilpailijan tulee lähettää osallistumiskortti Suomen 

Uistelutoimikunnan tulospalveluun (omalla kustannuksellaan) viikon 

(7vrk) kuluessa sen leimaamisesta osoitteeseen:  

Suomen Uistelutoimikunta/ Aimo Lammi, Niementie 96 62610 Tarvola, puh.0400-565041. 

4 § OPM cupin kilpailulisenssi on henkilökohtainen. Venekuntaan kuuluvista kuitenkin vain 

kipparilla tulee olla OPM cupin kilpailulisenssi ja ainoastaan kippari saa kirjauttaa sijoituksensa 

osallistumiskorttiin, 1§ mainituin poikkeuksin. 

Kilpailija saa leimata saman vuorokauden aikana useamman leiman kunhan kisa-ajat eivät ole 

päällekkäin. 

    Jos kippari tai varakippari rikkoo näitä osallistumissääntöjä heidät suljetaan 

OPM cupista ja niistä cupeista missä he ovat rikkomushetkellä kilpailleet. 
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5 § Kilpailijan OPM-cupin osakilpailusta saama pistemäärä määräytyy sekä kilpailun 

osallistujamäärän että kilpailijan sijoituksen perusteella.  

Jokaisessa osakilpailussa voitto on lähes samanarvoinen (ks. esimerkki alla), mutta seuraavien 

sijojen pisteet laskevat sitä jyrkemmin mitä pienempi osakilpailun osallistujamäärä on.  

Mikäli osakilpailun osallistujamäärä on 120 venekuntaa tai enemmän, yhden sijan vaikutus 

osakilpailupisteisiin on yksi piste.       

        

Mikäli osakilpailun osallistujamäärä on 40 venekuntaa tai vähemmän, yhden sijan vaikutus 

osakilpailupisteisiin on kolme pistettä.  

Jos osakilpailun osallistujamäärä on 19 tai alle ei pisteitä jaeta 

Mikäli osakilpailun osallistujamäärä on jotain väliltä 20-120 tai yli, yhden sijan vaikutus 

osakilpailupisteisiin määräytyy osallistujamäärän suhteessa seuraavasti: 

 

        

osakilpailupisteet = sijoituspisteet - sijoitus × ( ( 120 - osallistujamäärä ) / 40 ), 

missä sijoituspisteet = 76 - sijoitus. 

Edellä osallistujamäärällä tarkoitetaan osakilpailuun osallistuneiden kilpailuvenekuntien 

kokonaismäärää ja osakilpailusijoituksella kilpailijan saaliin edellyttämää osakilpailun 

säännöillä määrättyä sijoitusta lopputuloksissa. 

Esimerkki: 

 Sijoitus        

Osallistujia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 10. 20. 50. 

120 75p 74p 73p 72p 71p 70p 66p 56p 26p 

80 74p 72p 70p 68p 66p 64p 56p 36p 0p 

40 73p 70p 67p 64p 61p 58p 46p 16p 0p 

20 73p 70p 67p 64p 61p 58p 46p 16p 0p 

Suomen Uistelutoimikunnan tulospalvelu laskee ja ilmoittaa osakilpailupisteet kahden (2) 

desimaalin tarkkuudella. 

Edellä mainittujen neljän (4) osallistumiskorttien yhteenlasketut pisteet määräävät OPM-cupin 

loppupisteet. Näistä loppupisteistä muodostuu kilpailijan OPM-cup sijoitus. 

Cupin lopputuloksissa tasapistetilanteessa paras osakilpailupistemäärä määrää sijoituksen 

siten, että suuremman pistemäärän saanut kilpailija sijoittuu pienemmän pistemäärän saaneen 

kilpailijan edelle. Mikäli parhaat osakilpailupistemäärätkin ovat tasan sijoituksen määrää 

toiseksi parhaat osakilpailupistemäärät, jne. Kaikkien osakilpailupistemäärien ollessa tasan, 

sijoituksen määrää arpa. 



  3 
 

6 § Mikäli kilpailijan todetaan rikkoneen osakilpailun sääntöjä, hän menettää tämän kilpailun 

osalta myös OPM-cupin pisteet. Mikäli rike sulkee kilpailijan alueellisesta Cup-kilpailusta, hänet 

suljetaan samassa laajuudessa myös OPM-cupista.  

        

7 § OPM-cupin lopputuloksissa kolmekymmentä (30) parasta venekuntaa kutsutaan 

seuraavana vuonna järjestettäviin Vetouistelun SM-kilpailuihin. OPM-cup päättyy aina 

viimeisenä cupina vuosittain.     

  

Mikäli OPM-cupissa kolmenkymmenen (30) parhaan joukkoon sijoittuneen kilpailijan sijoitus 

jossakin alueellisessa vetouistelucupissa oikeuttaa myös osallistumiseen Vetouistelun SM-

kilpailussa, kilpailija ilmoitetaan SM-kilpailuun tämän alueellisen cupin edustajana ja OPM-

cupin kautta saavutettu edustuspaikka siirtyy varasijalla olevalle kilpailijalle. Jos OPM:n kautta 

paikan SM – kisaan saanut ei käytä osallistumisoikeuttaan hänen tilalle ei kutsuta uutta 

kipparia.      

 

8 § Suomen Uistelutoimikunta päättää vuosittain OPM-cupissa myytävien kilpailulisenssien 

hinnan ja määrän. Vuonna 2019 myydään kolmesataa (300) kappaletta kilpailulisenssejä 

ilmoittautumisjärjestyksessä 01.03.2019 alkaen. Kilpailulisenssin hinta on kuusikymmentä 

(60,00) euroa. Lisenssit postitetaan, kun maksu on maksettu ja näkyy tulleeksi tilille. 

Cupin jury käsittelee kilpailulisenssin katoamiset tai tuhoutumiset tapauskohtaisesti. 

OPM-cupin kilpailulisenssin hintaan ei sisälly osakilpailujen osallistumismaksuja. 

  

9 § Tulosten ylläpidosta ja julkaisemisesta vastaa Suomen Uistelutoimikunta. Tulokset 

päivitetään viikon (7vrk) välein Suomen Uistelutoimikunnan Internet-sivuille 

www.uistelutoimikunta.fi josta linkki OPM - cupin sivuille. 

10 § Kilpailija sitoutuu noudattamaan OPM-cupin sääntöjä lunastaessaan cupin 

kilpailulisenssin. OPM-cupissa tuomarineuvostona toimii Suomen Uistelutoimikunnan hallitus, 

jonka päätöksistä ei voi valittaa. 

11 § OPM-cupiin ilmoittautuminen tapahtuu OPM-cupin Internet-sivuilla täyttämällä 

ilmoittautumiskaavake. Kaavakkeen täyttämisen jälkeen kilpailijalle lähetetään sähköpostitse 

kilpailulisenssilasku. Maksettuaan laskun kilpailija saa postissa neljä osallistumiskorttia 

sisältävän kilpailulisenssin.  

12 § OPM-cupin palkintojen jako suoritetaan Helsingin kansainvälisillä venemessuilla OPM 

International Oy:n messuosastolla helmikuussa 2020. Tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin. 

13 § OPM-cupin lisenssin maksanut voi osallistua "Tuurin Hauki"-kisaan, ilmoittautumis-                        

kaavake OPM-cupin nettisivulla. Palkintona Sepen Tuurin lahjoittama pytty täynnä uistimia. 

 
 

 
 

        


