
SUOMEN MOOTTORIVENEKLUBI r.y:n MERKKISÄÄNTÖ 
 
Suomen Moottoriveneklubi ry. päätti 10-vuotispäivanään 14.3.1940 perustaa merkkejä 
myönnettäväksi tunnustuksena toiminnasta kerhon piirissä. 
 
- Merkkisääntö määrää perusteet eri merkkien myöntämiseksi. 
 
- Merkkien myöntämisestä päättää vuosittain valittava merkkilautakunta, joka 
yhteistoiminnassa kerhon hallituksen kanssa määrää merkkien jakamisen ajan ja paikan.  
 
Ansiomerkki 
 
- Ansiomerkki on kerhon korkein kunniamerkki ja se myönnetään jäsenelle erityisen 
ansiokkaasta toiminnasta kerhon piirissä. 
 
- Ansiomerkki voidaan myöntää joko kultaisena tai hopeisena. 
 
- Ansiomerkin muodostaa kerhon tunnus, kultainen leijona perälipun ristissä, joka on sinistä ja 
valkeaa emalia, kultaisen tai vastaavasti hopeisen laakeriseppeleen ympäröimänä vihreällä 
emalipohjalla. Laakeriseppeleen ulkohalkaisija on 16 mm. 
 
- Esityksen ansiomerkin myöntämisestä voi tehdä hallituksen jäsen tai vähintään 10 jäsentä.  
 
- Vähintään 2/3:n merkkilautakunnan jäsenistä täytyy hyväksyä esitys, jotta päätös olisi 
pätevä. Äänestys tapahtuu salaista tai palloäänestystapaa käyttäen.  
 
Harrastusmerkki 
 
- Harrastusmerkki myönnetään jäsenelle, joka on pitemmän aikaa aktiivisesti toiminut kerhon 
hyväksi. 
 
- Harrastusmerkin muodostaa kahden ristissä olevan hopeisen laakeriseppeleen päälle 
asetettu kerhon 15 mm:n kokoinen pienoisviiri vihreästä emalista. 
 
- Esityksen harrastusmerkin myöntämiseksi voi tehdä hallituksen jäsen tai vähintään 3 
jäsentä. 
 
Kilpailumerkki 
 
- Kilpailumerkki myönnetään  jäsenelle hyvistä saavutuksista ja ahkerasta osallistumisesta 
moottorivenekilpailuihin. 
 
- Kilpailumerkki voidaan myöntää kultaisena, hopeisena tai pronssisena.  
 
- Kilpailumerkin muodostaa emalinen kerhon vihreä viiri pyöreällä kultaisella, hopeisella tai 
pronssisella laakeriseppeleellä. Laakeriseppeleen ulkohalkaisija on 23 mm. 



 
- Asianomaisen kilpailulautakunnan tulee joka vuosi ennen lokakuun loppua antaa 
merkkilautakunnalle luettelo jäsenten saavutuksista. Saavutukset määrätään hallituksen ja 
merkkilautakunnan vahvistaman pistetaulukon mukaan. 
 
-  Kerhon sihteeristön tulee pitää kirjaa jäsenten pistelukemista. 
 
- Kultainen merkki myönnetään jäsenelle, joka on saavuttanut 900 pistettä. Vastaava piste 
määrä hopeisen merkin saamiseksi on 300 ja pronssisen 100. 
 
- Kultamerkin saaneelle, joka on täyttänyt kultamerkkiä vastaavat vaatimukset uudestaan, 
voidaan myöntää briljantti merkkiin kiinnitettäväksi. 
 
SMK:n kilpailumerkin pisteet 
 
Ennätyspisteet 
 
Maailmanennätys....................... 500 pistettä 
Pohjoismainen ennätys ............. 100 pistettä 
Suomen ennätys........................ 50 pistettä 
 

Mestaruuspisteet:     

 Kultamitali Hopeamitali Pronssimitali 4. sija 5. sija 
Maailmanmestaruus ...................... 500 250             125 50 5 
Euroopan mestaruus ..................... 300 150               75 25     10 
Pohjoismainen mestaruus............. 100 50               25 10  
Suomen mestaruus .......................   50 25               10   
Piiri- tai vastaava mestaruus .........   20 10                 5   

Veneilykauden pisteet:     

Kilpailun osanotosta kaudelta........   20    

Palkintopisteet     

   1 II                III IV V 
Kansallinen kilpaitu ........................   15 10                5   
Pohjoismainen kilpailu ...................   20 15                0  5  
Kansainvalinen kilpailu ..................   50 30                5 10 5 
MM- ja EM-kilpailuihin osallistuminen: 5 pistettä    
UIM:n hyväksymät kilpailut    
(Grand Prix, Maailman Cup, Eu    
rooppa Cup tai vast.). ...................  200 100             50 25 10 

     



 

Merimatkamerkki 

 

- Merimatkamerkki myönnetään anomuksesta jäsenelle, joka on tehnyt pitkän 
merimatkan päällikkönä kerhon lipun alla purjehtivalla veneellä, joka on rekisteröity ja 
katsastettu kerhossa. Kerhon hallituksen esityksestä merkki voidaan myöntää muullekin 
jäsenelle, jaka on aktiivisesti osallistunut matkaan miehistön jäsenenä. 

 
- Merkki voidaan myöntää hopeisena. kultaisena tai kultaisena briljantin kera. 
 
- Merkin muodostaa emalinen kerhon lippu kultaisella tai hopeisella l
 aakeriseppeleellä. Laakeriseppeleen ulkohalkaisija on 23 mm. 

 
- Vaatimus hopeisen merkin saamiseksi on 750 meripeninkulmaa, kukaisen t500 

meripeninkulmaa ja kultaisen briljantin kera 3000 meripeninkulmaa. Matkat mitataan 
linnuntietä päätepisteiden välillä. Viitenä eri purjehduskautena hopeamerkin 
vaatimukset täyttäneelle myönnetään kultainen merkki ja vastaavasti viitena eri 
purjehduskautena kultamerkin vaatimukset täyttäneelle rnyönnetään kultainen rnerkki 
briljantin kera. Klubin hallituksen ehdotuksesta voidaan erityisen ansiokkaasta 
merimatkasta myöntää briljantin kera olevaan kultaiseen merkkiin toinenkin briljantti. 

 
- Matka on suoritettava yhtäjaksoisesti ilman pitempiaikaista pysähdystä missään. 

Maantieteellisesti kauimpana toisistaan olevien pisteiden, joissa matkan aikana on 
käyty, välimatka mitattuna linnuntietä jonkin kuljetun reitin varrella olevan kääntöpisteen 
kautta tulee olla vähintään 300 mpk hopeamerkkiä, 600 mpk kultamerkkiä ja 1200 mpk 
briljantin kera olevaa kultamerkkiä varten. 

 
- Merimatkamerkkiin oikeuttavasta matkasta on pidettävä lokikirjaa. Tästä on käytävä 

selville ainakin sekä satamiin saapumisen että lähtemisen päivämäärä ja kellonaika, 
suurempien loistojen ja tunnettujen paikkojen ohitusajat, etappi- ja päivämatkat, sekä 
etappisatamien sijainti. Koko matkan yhteenvedosta on ilmettävä kuljettu päivämatka 
(lokin mukaan), satamapaikkojen välimatkat linnuntietä mitattuna ja edellisen kappaleen 
mukaisesti linnuntietä mitattu kokonaismatkan pituus. Lokikirja on ennen vuoden loppua 
jätettävä merkkilautakunnalle merkkianomuksen yhteydessä. Lokikirja palautetaan heti 
asian tultua käsitellyksi. 

 
- Merimatkamerkistä peritään hallituksen kulloinkin vahvistama maksu. 

 

 


