
2.4 mR vene
Kakkosnelonen, parrunpätkä, mini, rakkaalla veneellä on monta nimeä. Luokan virallinen nimi on 2.4 mR,
jossa 2.4 m viittaa mittalukuun ja R käytettävään sääntöön. Vaikuttaa hieman monimutkaiselta, mutta
samaa ei voi sanoa veneestä, joka on kaikkien sitä kokeilleiden mieleen, hauskana ja täysverisenä
purjeveneenä. Kakkosnelonen on yhden hengen kaatumaton kölivene, jossa 180 kilon köli pitää veneen
pystyssä säällä kuin säällä. Vene on myös uppoamaton eli se kelluu, vaikka olisi täyttynyt vedellä. 2.4 mR on
kkonstruktioluokka, jonka luokkasäännöt määräävät, millainen vene saa olla. Vuosien saatossa mallit ovat
kehittyneet hyvin samanlaisiksi ja tänä päivänä kansainvälinen liitto on kehittänyt suosituimmasta mallista
yksityyppiluokan, jota käytännössä kaikki suomalaiset purjehtijat käyttävät kilpakoneenaan. 2.4 mR on
hieman yli 4 m pitkä ja noin 0,7 m leveä. Vene painaa purjehdusvalmiina 254 kg. Vene on helppo hallita,
koska kaikki köydet tulevat samaan ”helalautaan” jolloin kaikki hallintalaitteet ovat käden ulottuvilla.

Vene on helposti ohjattavissa
Venettä ohjataan joko jalkapolkimilla tai käsiohjauksella. Vene on suosittu vammaispurjehtijoiden luokkana
ja kutsutaankin parapurjehtijoiden kuninkuusluokaksi loistavien purjehdusominaisuuksiensa johdostaja kutsutaankin parapurjehtijoiden kuninkuusluokaksi loistavien purjehdusominaisuuksiensa johdosta.
Varsinkin vammaispurjehtijoiden veneissä on usein käsiohjaus. Käsiohjaus on toteutettu vaijerein tai köysin
niin, että ne kiertävät peräsimeltä veneen sisäkylkiä pitkin ohjaussauvaan, joka kiinnitetään purjehtijan
eteen ”helalautaan”.

Helppo kuljettaa
Veneessä on kaksi purjetta, isopurje ja keulapurje. Maston korkeus veden pinnasta on viisi ja puoli metriä,
puomin pituus on kaksi metriä ja purjepinta-alaa keulapurjeessa ja isopurjeessa yhteensä on noin 7,5
neliömetriäneliömetriä. Veneen koon ja painon vuoksi sitä kuljetetaan paikasta toiseen tavallisella pienellä
peräkärryllä, johon vene kiinnitetään oman rantakärrynsä kanssa. Kiinteän kölinsä takia 2.4 mR tarvitsee
alleen reilun metrin verran vettä. Veneen runko on lasikuitua ja uusimmissa malleissa on käytetty
ydinaineena Honeycomb –hunajakennovahviketta. Suomessa on aktiivisia 2.4 mR purjehtijoita useita
kymmeniä. Ranking-kisoja järjestetään ympäri Suomea ja niihin osallistuu yleensä reilu kaksikymmentä
venettä.

Kansainvälinen ja sopii kaikille
2.4 mR on kansainvälinen luokka ja2.4 mR on kansainvälinen luokka ja veneitä on noin 30:ssa maassa. Suomen 2.4 mR liitolla on kolme
venettä, joista kaksi on sijoitettu Helsinkiin ja tarkoitettu erityisesti vammaispurjehtijoiden käyttöön. Yksi
vene kiertää eri paikkakunnilla Suomessa ja sitä voivat vuokrata kilpailukäyttöön kaikki halukkaat, joilla on
riittävä veneenkäsittelytaito. 2.4 mR on hyvä valinta niille purjehtijoille, jotka haluavat saada enemmän irti
yksinpurjehduksesta ja mahdollisesti kilpaillakin jossain vaiheessa. Taso kakkosneloskilpailuissa on kova,
sillä useimmat kilpailijat ovat aiemmin purjehtineet muissa veneluokissa ja ovat erittäin kokeneita kisaajia.
2.4 mR tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kilpapurjehduksen harrastamiseen 2.4 mR tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kilpapurjehduksen harrastamiseen kohtuullisilla
kustannuksilla. Siinä ei myöskään tarvita miehistöä ja purjehtija itse toimii gastina, kipparina ja taktikkona,
purjetrimmaajan ja ohjaajan roolin ohessa. Vene sopii myös ikääntyneille purjehtijoille, koska se ei vaadi
paljon fyysistä voimaa. Vaikka kilpailujen taso on kova, 2.4 mR sopii myös purjehdusta aloittelevalle, koska
alkuhämmästyksen jälkeen pääsee hyvin nopeasti veneen herraksi ja kun vene on hyvin ketterä liikkeissään,
myös kilpailutilanteiden hallinta on helppoa. Veneitä on Suomessa myynnissä niin uutena kuin käytettynä.
Uuden 2.4 mR:n hinta Uuden 2.4 mR:n hinta kohoaa yli 15 000 euroon, mutta hyväkuntoisen käytetyn voi saada jopa 3000
eurolla. Purjeita valmistavat melkein kaikki purjeneulomot ja uuden purjesetin hinta on noin 1.500 euroa.


