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Yleistä
SuRCP:n tarkoituksena on edistää RC-purjehdusta jakamalla tietoa lajista ja järjestämällä eri RC luokkien kilpailuja. Lähtökohtina ovat radiopurjehduksen näkyvyyden parantaminen ja
harrastajapohjan laajentaminen.
Vuonna 2022 aktiivisia kilpailevia veneluokkia ovat International One Metre (IOM) ja Dragon Force
RG 65 (DF65).
IOM -luokassa tavoitteena on nostaa aktiivisesti kilpailevien harrastajien määrää niin, että jokaisessa
ranking-kilpailuissa on vähintään kymmenen venettä. Pyritään myös jakamaan luokkaa koskevaa
tietoa ja purjehduskokemuksia muiden luokkien kilpailijoille. Rekisteröityjen ja mitattujen veneiden
määrää pyritään nostamaan muutamalla veneellä vuosittain.
DF65 -luokassa pyritään saamaan jokaiseen ranking-kilpailuun vähintään 15 osanottajaa ja
nostamaan rekisteröityjen veneiden määrää edelleen nykyisestä 136 veneestä, sekä myös
löytämään uusia järjestäjiä ja tapahtumapaikkoja kilpailuille.
Toiminta
● RC-purjehdusharrastuksen edistäminen ja siitä tiedottaminen rc-purjehdus.net -sivuston ja
dragonforce65.fi -sivuston sekä International One Metre Class Finland– ja Dragon Force 65
Finland / RG65 /DF95 Facebook -ryhmien kautta.
● Kotimaisten ranking -kilpailujen järjestäminen IOM - ja DF65 -luokille.
● Kilpapurjehduksen tekniikan, taktiikan ja sääntötuntemuksen vahvan osaamisen jakaminen uusille
purjehtijoille mm. kilpailutapahtumissa tapahtuvien tilanteiden ja sääntöjen läpikäynnin kautta.
● Osallistuminen kansainvälisiin arvokilpailuihin (PM, EM, MM).
● Pohjoismaisen yhteistyön ja kilpailutoiminnan edistäminen.
● Aktiivinen toimiminen IOM ICAn kansallisena luokkaliittona.
● Riittävien taloudellisten voimavarojen hankkiminen yhdistyksen toiminnan ylläpitämiseksi.
● Uusien jäsenten hankkiminen
International One Metre -luokka
● 6 osakilpailua sisältävän ranking -sarjan järjestäminen siten, että yksi osakilpailuista purjehditaan
kansallisena luokkamestaruuskilpailuna.
● Pohjoimaisten Mestaruuskilpailujen järjestäminen Kivenlahden Venekerholla 1.- 2.10., mikäli
koronapandemiarajoitukset eivät vaikuta tilanteeseen.
● Em. kilpailujen toteuttaminen niin, että purjehdussääntöjen noudattamista valvotaan ja
kilpailijoita rohkaistaan itsekriittiseen, taitavaan ja vastuulliseen (seamanship) purjehtimiseen.
Dragon Force 65 -luokka
● Vähintään 6 osakilpailua sisältävän ranking -sarjan järjestäminen siten, että yksi osakilpailuista
purjehditaan kansallisena luokkamestaruuskilpailuna ja yksi Tampere Open -kilpailuna.
● Em. kilpailujen toteuttaminen niin, että purjehdussääntöjen noudattamista valvotaan ja
kilpailijoita rohkaistaan itsekriittiseen, taitavaan ja vastuulliseen (seamanship) purjehtimiseen.
● Joissakin osakilpailuissa sellaisten ratamallien kokeileminen, joista on hyviä kokemuksia
kisatapahtumien siistimisessä (esim. porttien käyttö ylä- ja alamerkkeinä ja lähtölinjan paapurin
merkin nosto 10 – 15 asteen verran).

Micro Magic -luokka
● MicroMagic Finland Facebook -ryhmään on siiretty kaikki MicroMagic -luokan toimintaan liittyvä
tiedottaminen ja keskustelu.
● Mikäli MM -luokan aktiivisuus palautuu takavuosien tasolle, voidaan luokan ranking-kilpailut ottaa
taas SURCP:n ohjelmaan.

