
VIKLALUOKAN EM-PURJEHDUKSET PORISSA 20-25.8.2018 

Tapahtuma 
Segelföreningen i Björneborg - BSF järjestää yhteistyössä Suomen Viklaliiton kanssa Viklaluokan Avoimet 
Euroopanmestaruuskilpailut Porissa 20-25 elokuuta 2018 (Snipe Class Open European Championship 2018). 
Tapahtumakeskuksena toimii Yyterin lomakeskus. Avoin EM-kisa on herättänyt kiinnostusta myös Euroopan 
ulkopuolella. Aiemmin Vikla EM-kilpailut on purjehdittu Suomessa 1974 Hangossa, 1992 Kokkolassa ja 2006 
Porissa. 

Ainutlaatuisen EM2018 -tapahtumasta tekee se, että kilpailukeskus sijaitsee Yyterin lomakeskuksessa 
Kylpylähotellin läheisyydessä. Samaan paikkaan on keskitetty kilpailutoimisto, majoituspalvelut ja veneiden 
säilytys. Yyterin hiekkarannalta tapahtuu myös vesille lähtö ja rantautuminen. Kisastartit järjestetään Kallon 
ja Yyterin edustan merialueella, jonka avoin vesialue on mitä parhain purjehduskilpailujen pitopaikaksi. 
Kisakeskuksen ja purjehdusratojen sijainti tekee tapahtuman seuraamisen erittäin mielenkiintoiseksi myös 
katsojille ja tukijoukoille.  

Veneluokka 
Vikla eli Snipe on kansainvälinen klassinen yksityyppiluokka, joka on samalla Suomen suosituin kahden 
hengen kevytveneluokka ja kolmen suosituimman joukossa maailmanlaajuisesti. Miehistöt koostuvat 
naisista ja miehistä, tytöistä ja pojista, junioreista seniori -ikäisiin. Veneen pituus on 4.72 m ja paino 173 kg. 
Kyseessä on moderni, elinvoimainen ja kovatasoinen luokka, jota purjehditaan monien Euroopan, Etelä- ja 
Pohjois-Amerikan maiden lisäksi myös Japanissa. Luokan SM-kilpailut järjestetään vuosittain eri puolilla 
Suomea, EM- ja MM-kilpailut vuorovuosittain. Ennakkosuosikkina ovat Espanjan purjehtijat, joiden joukossa 
on useita aiempia EM- ja MM-mitalisteja. Suomalaisista menestynein on kaksi kertaa Olym pialaisissa E-
jollalla purjehtinut Chita Wahlroos, os. Smedberg. Edelliset suomalaismitalit ajoittuvat 80-luvulle. Regattaan 
odotetaan pariakymmentä suomalaista venettä, joista arviolta viisi isäntäseura BSF:stä.    

Järjestävä seura ja tapahtumapaikka 
Tulevan EM-kilpailun isäntäseurana toimii porilainen Segelföreningen i Björneborg - BSF. Tämä Suomen 
vanhin yhtäjaksoisesti toiminut purjehdus- ja urheiluseura on perustettu jo vuonna 1856, mutta se on 
edelleen hyvin arvostettu, tunnustettu ja vireä purjehduskilpailujen järjestäjä, jolla on käytössään Suomen 
parhaimpina pidetyt kilpapurjehdusvedet Mäntyluodon edustan merialueella. Seura on järjestänyt 
vuosittain lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä mestaruuskilpailuja, muun muassa kymmenen Vik laluokan 
SM-kilpailua, neljä PM- ja yhden EM-kilpailun 2006. 2018 EM-tapahtumaan odotetaan kaikkiaan 60-70 
venettä. 
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