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Johdanto
Tähän dokumenttiin on kirjattu F3A ja F3P luokkien Suomenmestaruuskisojen säännöt niiltä osin
kuin ne poikkeavat kansainvälisistä säännöistä. Eroavaisuudet johtuvat lähinnä Suomessa käytetystä
osakilpailusysteemistä, koska Sporting Code käsittelee vain yksittäisiä kilpailuja.
F3A Teamin syyskokous päättää kuinka monta osakilpailua kullakin kaudella järjestetään. Kaikissa
kilpailuissa lennetään vähintään alkukierrokset. Osassa tai kaikissa näistä voidaan lentää myös
finaali. Alkukierroksilla käytetään kulloinkin voimassa olevaa alkukierrosohjelmaa ja finaalissa
vastaavasti finaaliohjelmaa. Yheistulokset lasketaan kauden lopussa osakilpailuista saatujen
pisteiden perusteella.
Minimi osallistujamäärä
FAI luokan osakilpailuissa vaaditaan vähintään kolme (3) osallistujaa, jotta osakilpailu saa SMarvon. Muussa tapauksessa osakilpailun tuloksia ei lasketa SM-tuloksiin.
Alkukierrokset
F3A SM-osakilpailuissa pyritään lentämään neljä alkukierrosta, joista kunkin kilpailijan kolme
parasta tulosta lasketaan osakilpailun lopputuloksiin (3/4).
F3P SM-osakilpailuissa pyritään lentämään kolme alkukierrosta, joista kunkin kilpailijan kaksi
parasta tulosta lasketaan osakilpailun lopputuloksiin (2/3).
Jos sään tai muun pakottavan syyn takia ei pystytä lentämään täyttä määrää alkukierroksia, voidaan
alkukierrosten määrää vähentää. Alkukierroksia pitää kuitenkin lentää vähintään kaksi, muussa
tapauksessa osakilpailun tuloksia ei lasketa SM-tuloksiin.
Jos alkukierroksia lennetään kolme, niistä kunkin kilpailijan kaksi parasta lasketaan osakilpailun
lopputuloksiin (2/3). Jos alkukierroksia lennetään vain kaksi, molemmat lasketaan osakilpailun
lopputuloksiin (2/2).
Finaali
Alkukierrosten jälkeen neljä eniten pisteitä saanutta etenee finaaliin. Alkukierrosten viides ja
tarvittaessa kuudes lentävät finaalin tuomarilennon.
Finaalikierroksia pyritään lentämään kolme, joista kunkin kilpailijan kaksi parasta tulosta lasketaan
osakilpailun lopputuloksiin (2/3).
Jos sään tai muun pakottavan syyn takia ei pystytä lennättämään täyttä kolmea finaalikierrosta,
voidaan finaalikierrosten määrää vähentää. Jos finaalikierroksia on kaksi, lasketaan osakilpailun
tuloksiin molemmat kierrokset. Jos finaalikierroksia on yksi, se määrää yksistään finaalin tuloksen.
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Jos ei pystytä lentämään yhtään finaalikierrosta, osakilpailun lopputulos ja siitä saadut SM-pisteet
määräytyvät yksinomaan alkukierrosten tulosten mukaan.

Osakilpailun tulosten laskenta
Osakilpailun neljän parhaan sijoitus määräytyy finaalin perusteella. Finalistien finaali-pisteet
suhteutetaan 3000 pisteeseen, kun finaalin ulkopuolelle jääneiden pisteet suhteutetaan 2000
pisteeseen.
Jos finaalia ei lennetä, finaaliin päässeiden pisteet suhteutetaan siti 3000 pisteeseen, muiden 2000
pisteeseen, jotta kilpailupisteet säilyvät vertailukelpoisina kauden yhteistuloksissa.
Jos finalistin suhteutetut pisteet alittavat alkukierrosten suhteutetut pisteet, lopputuloksiin lasketaan
alkukierrosten pisteet:
Pisteet = MAKSIMI( 2 x alkukierrosten pisteet TAI 3 x finaalin pisteet )
Jos kahdella tai useammalla kilpailijalla on sama yhteispistemäärä, heidän keskinäinen sijoituksensa
osakilpailussa määräytyy parhaan yksittäisen kierroksen perusteella.
SM-tulosten laskeminen osakilpailujen perusteella
Kauden lopputuloksiin lasketaan kunkin kilpailijan yksittäisistä osakilpailuista saamat pisteet
seuraavasti:
 Jos kaudella on viisi osakilpailua, lasketaan kunkin kilpailijan neljä parasta tulosta (4/5)
 Jos kaudella on neljä osakilpailua, lasketaan kunkin kilpailijan kolme parasta tulosta (3/4)
 Jos kaudella on kolme osakilpailua, lasketaan kunkin kilpailijan kaksi parasta tulosta (2/3)
 Jos kaudella on kaksi osakilpailua, lasketaan molemmat yhteen (2/2)
 Jos kaudella on yksi osakilpailu, määräytyvät tulokset tämän osakilpailujen tulosten mukaan.
Tulokset määräytyvät suurimman yhteispistemäärän mukaan.
Jos kahdella tai useammalla kilpailijalla on sama yhteispistemäärä, heidän keskinäinen sijoituksensa
määräytyy parhaiden osakilpailujen sijoitusten perusteella.
Suomen CUP-tulosten laskeminen
Samoja sääntöjä sovelletaan Suomen CUP-kilpailuihin seuraavalla erolla;
Jos kilpailuluokalla ei ole finaalikierroksia, loppupisteet suhteutetaan tuhanteen pisteeseen (1000p).

