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1

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1.1
Nämä säännöt koskevat kaikkia Suomessa järjestettäviä Kanoottipooloturnauksia ja -kilpailuja. Mitä näissä säännöissä ei
erikseen ole mainittu niin tällöin sovelletaan kulloinkin
voimassa olevia Kansainvälisen Kanoottiliiton (ICF) kilpailusääntöjä.
1.2
Avoimia kilpailuja ovat kilpailut, mihin voivat osallistua
kaikki liiton jäsenseurat, samoin kuin aluemestaruuskilpailut, alueiden väliset ottelut, maaottelut, kansainväliset mestaruuskilpailut ja muut kansainväliset kilpailut.
Suomen mestaruuskilpailuissa(SM), Aluemestaruuskilpailuissa
(AMK)ja kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan lisäksi
jäljempänä mainittuja erityissäännöksiä.
1.3
Seurojen sisäiset kilpailut, seurojen väliset seuraottelut, piirikunnalliset kilpailut ja melontatempaukset eivät
ole avoimia kilpailuja.
1.4
Seurat voivat järjestää avoimia kilpailuja vain liiton
hallituksen antamalla luvalla. Kansainvälisiä kilpailuja,
Suomen mestaruuskilpailuja ja muita kilpailuja koskevat
järjestämislupa-anomukset tulee toimittaa liiton hallitukselle
31.8. mennessä kilpailun järjestämistä edeltävänä vuonna.
Kansainväliseen (ICF) kilpailukalenteriin tarkoitettuja
kilpailuja koskevat anomukset tulee toimittaa liiton hallitukselle 1.8. mennessä kilpailua edeltävänä vuonna.
1.5
Liiton
vuosikokous vahvistaa vuosittain kilpailujen
järjestämislupamaksut. Järjestämisluvan saanut seura on
velvollinen suorittamaan em. maksun liiton esittämää
laskua vastaan kahden viikon kuluessa kilpailun jälkeen.
Järjestämislupamaksu on maksettava vaikka kilpailua ei
järjestettäisikään.
Kanoottiliiton hallitus voi vapauttaa seuran järjestämislupamaksun suorittamisesta, mikäli kilpailu peruuntuu järjestäjästä riippumattomasta syystä.
Kanoottiliiton hallitus vahvistaa vuosittain joukkuekohtaiset
maksimiosallistumismaksut avoimille kilpailuille sekä SM kilpailujen osallistumismaksut seuraavalle vuodelle. Kilpailun
järjestäjä saa päättää osallistumismaksun alentamisesta itsenäisesti, mutta Suomen mestaruuskilpailujen osalta se ei saa
poiketa liiton hallituksen vahvistamasta maksusta.
Joukkue ei voi osallistua kilpailuun ellei ole suorittanut
osallistumismaksua ennen kilpailun alkamista. Kilpailusta
mahdollisesti poisjäävällä seuralla ei ole oikeutta saada
takaisin ilmoittautumismaksua ellei seura tai seuraa

edustava joukkue ole kaksi viikkoa ennen kilpailua perunut
osallistumistaan.
1.6
Avoimen kilpailun järjestäneen seuran tulee välittömästi
kilpailun jälkeen toimittaa kilpailun tärkeimmät tulokset
Suomen Tietotoimistolle ja viivytyksettä täydelliset tulosluettelot Suomen Kanoottiliiton toimistoon.
1.7
Kansainvälisten kilpailujen osalta noudatetaan ICF:n mainontaa koskevia määräyksiä.
1.8
Kansallisissa kilpailuissa tapahtuvasta mainonnasta
säädetään erikseen liiton omissa säännöissä.
1.9
Kaikissa avoimissa kilpailuissa tulee noudattaa Suomen
Liikunta ja Urheilu ry:n laatimia eettisiä sääntöjä,joihin
Suomen Kanoottiliitto ry on osaltaan sitoutunut.
Näistä
tärkeimpiä kilpailutoimintaa ja urheilijoita
koskevia sääntöjä ovat seuraavat:
Kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatetta.
Edellytyksenä kilpailuihin osallistumiseen on,että urheilijat
noudattavat Suomen Antidopingtoimikunnan ja Kansainvälisen
lajiliiton dopingsääntöjä.
Kaikkia urheilijoita, valmentajia ja toimitsijoita velvoitetaan tutustumaan heitä koskeviin dopingsäännöstöihin.
Tiedot urheilussa kielletyistä dopingaineista ja menetelmistä
löytyvät Suomen Antidopingtoimikunnan vuosittaisesta julkaisusta "Kielletyt ja sallitut lääkeaineet urheilussa".
Jollei kansainvälinen lajiliitto ole päättänyt ankarammista
rangaistuksista,minimirangaistukset dopingrikkomuksissa ovat:
1.Määräaikainen kilpailukielto (pääasiassa 2 vuotta ensimmäisestä dopingrikkomuksesta)
2.Elinikäinen kilpailukielto toistuvasta dopingista
3.Suomen Antidopingtoimikunnan lausunnon perusteella varoitus.
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EDUSTUSMÄÄRÄYKSET

2.1
Ainoastaan Suomen Kanoottiliittoon kuuluvien seurojen jäsenet voivat osallistua avoimiin kansallisiin tai kansainvälisiin kilpailuihin.
Kilpailijan ollessa ulkomaan kansalainen, saa hän edustaa
avoimissa ei-mestaruuskilpailussa Suomen Kanoottiliiton
jäsenseuraa.
Suomen mestaruuskilpailuihin osallistuvan pelaajan tulee
olla Suomen kansalainen tai Suomessa vakituisesti asuva
ulkomaan kansalainen, joka on liiton jäsenseuran jäsen ja
edustaa kilpailussa tätä seuraa. Vakituisena asumisena

Suomessa pidetään olemista henkikirjoitettuna kilpailuvuotta edeltävän vuoden tammikuun 1. päivänä. Jos ulkomaan
kansalainen ei ole henkikirjoitetuna Suomessa edeltävän
vuoden tammikuun 1. päivänä, voi hän kuitenkin anoa
kilpailuoikeutta kirjallisesti Suomen Kanoottiliiton hallitukselta. Kilpailuoikeus myönnetään vuodeksi kerrallaan.
2.2
Suomalainen meloja voi kilpailla ulkomailla vain anomalla
siihen Kanoottiliitolta luvan seuransa välityksellä.
Suomen Kanoottiliiton jäsenyhdistys tai sen jäsen saa ottaa osaa vain sellaisen seuran tai yhteisön järjestämiin
melontakilpailuihin, joka kuuluu Kansainväliseen Kanoottiliittoon liittyneeseen yhdistykseen.
Seuraotteluja voivat järjestää keskenään vain Suomen Kanoottiliiton jäsenseurat. Ulkomaisen seuran kanssa järjestettävät seuraottelut edellyttävät, että ulkomainen seura
kuuluu asianomaisen maan kansalliseen kanoottiliittoon.
Erivapauden tämän kohdan määräyksiin voi myöntää vain Suomen Kanoottiliiton hallitus.
2.3
Avoimissa ei-mestaruuskilpailuissa voi pelaaja edustaa
vain yhtä joukkuetta yhdessä sarjassa. Hän voi kuitenkin
edustaa toista seuraa toisessa sarjassa tai samaa seuraa
eri sarjassa, mikäli tämä ei häiritse kilpailuaikataulun
noudattamista.
Avoimissa ei-mestaruuskilpailuissa saa joukkueessa olla
pääsääntöisesti enintään yksi seuran ulkopuolinen pelaaja.
Joukkueen edustama seura määräytyy enemmistöseuran mukaan.
Joukkueenjohtajien kokous voi hyväksyä poikkeuksen tähän
sääntöön. Kaikki seuran ulkopuoliset pelaajat tulee hyväksyttää joukkueenjohtajien kokouksessa.
Joukkueiden tulee järjestää edustaja joukkueenjohtajien
kokoukseen. Mikäli joukkue ei sitä järjestä, ei heillä ole
valitusoikeutta joukkueenjohtajien kokouksen päätöksiin.
Joukkueen edustaja voi olla seuran/joukkueen ulkopuolinen
henkilö, mikäli hän toimii seuran/joukkueen pyynnöstä.
2.4
Avoimissa kilpailuissa voivat nuoret miehet ja naiset
osallistua miesten sarjaan, nuoret naiset naisten sarjaan,
sekä naiset miesten sarjaan, mikäli tämä ei häiritse
kilpailuaikataulun noudattamista.
2.5
Avoimeen kilpailuun osallistuvan melojan tulee suorittaa
liiton kilpailulisenssi.Kilpailun tuomarineuvosto on
velvollinen hylkäämään sellaisen melojan suorituksen,joka
kilpailee ilman lunastettua kilpailulisenssiä.
2.6
Avoimen kilpailun tuomarit saavat osallistua kilpailijana.10
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KILPAILUSARJAT

3.1
Avoimia melontakilpailuja voidaan järjestää seuraavissa
sarjoissa:
1
pojat ja tytöt 18 vuotta
- täyttää kilpailuvuonna enintään 18 vuotta
2
miehet ja naiset
Muita sarjoja voidaan järjestää, mikäli kilpailukutsussa
näin mainitaan.
3.2
Sekakilpailut, joissa naiset ja miehet kilpailevat samassa
joukkueessa, tai toisiaan vastaan, ovat sallittuja. .
Kilpailu
voidaan
myös
järjestään
erikseen
kutsussa
mainittaessa vain sekajoukkuekilpailuna.
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MESTARUUSKILPAILUT

4.1
Suomen mestaruuskilpailuja voidaan järjestää seuraavissa
sarjoissa:
1
miehet
2
pojat 18 v
3
naiset
4
tytöt 18 v
4.2
Suomen mestaruuskilpailun voi järjestää Suomen Kanoottiliitto tai jokin sen jäsenseura Kanoottiliiton vahvistamana
ajankohtana
kohdan
1.4
mukaisesti.
Suomen
mestaruuskilpailu voi koostua useasta kilpailuista. Suomen
Kanoottiliiton hallitus vahvistaa vuosittain seuraavan vuoden
Suomen mestaruuskilpailujen määrän ja muodon.Alueen mestaruuskilpailuista päättää aluekokous.Sinä päivänä, jolloin kilpailut kanoottipoolon Suomen mestaruudesta on ilmoitettu pidettäväksi, muut Suomen Kanoottiliittoon kuuluvat seurat eivät saa
järjestää avoimia kanoottipoolokilpailuja ilman Kanoottiliiton
hallituksen antamaa lupaa.
4.3
Ilmoittautumisen Suomen mestaruuskilpailuihin tulee tapahtua
Suomen Kanoottiliiton toimistoon vähintään 14 päivää ennen
kilpailujen alkua kirjallisella tai sähköisellä
ilmoittautumisella. Ilmoittautumisen tulee täyttää toisaalla
näissä säännöissä luetellut vaatimukset. Ilmoittautumisessa
tulee olla merkintä ”Poolomelonnan SM”. Jälki-ilmoittautumisia
ei voida hyväksyä. Ilmoittautumiset säilytetään liiton toimistossa suljettuna ilmoittautumisajan päättymiseen asti.
Ilmoittautumiset toimitetaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä
järjestävälle seuralle ja kopiot tuomarineuvostolle. Kilpailun

arvonnat suoritetaan liiton nimeämän tuomarineuvoston
tamalla tavalla.

osoit-

4.4.
Suomen mestaruuskilpailujen tuomarineuvoston nimeää Suomen
Kanoottiliiton hallitus. Tuomarineuvoston kokoonpano voi
perustua kilpailun järjestäjän esitykseen.
4.5
Jotta Suomen mestaruuskilpailu jossakin sarjassa voitaisiin järjestää, on siihen ilmoittauduttava joukkue vähintään
kolmesta seurasta. Kilpailuun on osallistuttava vähintään
kolme joukkuetta, jotka voivat olla samasta seurasta, mikäli
ilmoittautumiseen vaadittu kolmen seuran vaatimus on äyttynyt.
4.6
Suomen mestaruuskilpailujen palkintona jaetaan liiton mestaruuskilpailumitali kolmelle parhaiten sijoittuneelle melojalle tai miehistölle seuraavasti:
1
Liiton suuri mestaruuskilpailumitali sarjoissa
miehet
naiset
2
Liiton pieni mestaruuskilpailumitali sarjoissa
pojat 18 v
tytöt 18 v
Mestaruuskilpailumitalit tilaa viimeisen SM-kilpailunjärjestävä seura Suomen Kanoottiliitolta.
4.7
SM-kilpailujen yhteydessä käydään kaikkien osallistuvien
seurojen välinen kilpailu kanoottipoolon seuramestaruudesta.
Kunkin loppukilpailun perusteella jaetaan seuramestaruuspisteitä sijoituksen mukaan:
sija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
pisteet 10
8
7
6
5
4
3
2
1
Eniten pisteitä saavuttanut seura saa palkinnoksi kullanvärisen liiton suuren SM-mitalin. Toiseksi ja kolmanneksi
pistekilpailussa sijoittuneet seurat saavat vastaavasti
hopean ja pronssin väriset SM-mitalit.
Suomen Kanoottiliiton hallitus valitsee lisäksi Vuoden Poolomelontaseuran,jonka valinta ei tapahdu seuramestaruuspisteiden mukaisesti.
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KILPAILUTEKNISET MÄÄRÄYKSET

6.1
Kilpailukutsu ja ilmoittautuminen
6.1.1
Kilpailukutsu avoimiin kilpailuihin tulee julkaista liiton
virallisessa äänenkannattajassa vähintään 30 päivää ennen
ensimmäistä kilpailupäivää.

Kilpailukutsusta tulee käydä ilmi tiedot:
a) Laji;
b) Kilpailun sarjat;
c) Joukkueet tai liitot joille kutsut on lähetetty;
d) Joukkueiden valintamenetelmät, mikäli joukkueita on
ilmoittautunut enemmän kuin turnaukseen mahtuu;
e) Kilpailun aika ja paikka;
f) Kilpailun muut tiedot, esim. sisä- vai ulkoturnaus;
g) Osallistumismaksun suuruus (jos on);
h) Kilpailun viimeinen ilmoittautumispäivä.
Ilmoittautumisaika kilpailuun ei saa päättyä aiemmin kuin
14 päivää ennen ensimmäistä kilpailupäivää.
6.1.2
Ilmoittautuminen avoimeen kilpailuun voidaan tehdä vain
seuran välityksellä joukkuekohtaisesti.
Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi:
a) sen seuran nimi jota joukkue(et) edusta(a/avat)
b) sarjat, johon joukkue(et) osallistu(u/vat)
c) kunkin kilpailijan etu- ja sukunimi sekä nuorten sarjoissa syntymävuosi
d) joukkueen värit: kypärä, liivi, kanootti
Ilmoittautumisessa tulee noudattaa kilpailukutsussa annettuja
ohjeita, Kansainvälisen Kanoottiliiton vahvistamien sääntöjen
joukkuekokoa, ja osallistumismaksu on maksettava viimeiseen
ilmoittautumispäivään mennessä.
6.1.3
Kilpailuohjelma tulee ilmoittaa ilmoittautuneille seuroille
vähintään yhtä viikkoa ennen ensimmäistä kilpailupäivää.
Avoin kilpailu voidaan siirtää liiton luvalla toiseen ajankohtaan; tällöin ilmoittautumisaika siirtyy vastaavasti.
Kilpailun siirtyessä toiseen ajankohtaan on ilmoittautuneilla
seuroilla oikeus saada takaisin maksamansa ilmoittautumismaksu.
6.1.4
Kuka tahansa seuraan kuuluva, kilpailuoikeuden omaava,
pelaaja voi korvata kenet tahansa seuran joukkueen
pelaajan. Ilmoitus tällaisesta on annettava kirjallisesti
kilpailun järjestäjälle viimeistään joukkueenjohtajien
kokouksessa.
Ilmoittautumisen peruutus katsotaan lopulliseksi ja saman
joukkueen uutta ilmoittautumista ei hyväksytä.
Jos joukkue ei ilman kilpailun tuomarineuvoston hyväksymää
pätevää syytä kuitenkaan osallistu kilpailuun, hylätään
koko joukkue kilpailusta. Osallistumismaksua ei palauteta.
Mikäli peruutuksen syyn tuomarineuvosto hyväksyy, osallistumismaksu palautetaan.
Mikäli kilpailu peruutetaan liian pienen osanottajamäärän
vuoksi, on siihen ilmoittautuneilla oikeus osallistua muun
sarjan kilpailuun jos se on mahdollista.

6.3
Kilpailusäännöt
Kilpailuissa noudatetaan Kanoottiliiton hyväksymiä Kansainvälisen Kanoottiliiton (ICF) laatimien teknisten kilpailusääntöjen suomennoksia.
Ristiriitaisuuksien ilmetessä hyväksyttyjen sääntösuomennosten ja Kansainvälisen Kanoottiliiton laatimien teknisten
sääntöjen välillä, ratkaiseen kilpailuun nimetty tuomarineuvosto ristiriidan tulkiten Kansainvälisen Kanoottiliiton teknisiä sääntöjä, ellei sääntökohdasta ole erikseen muutosta
vahvistettujen sääntösuomennosten ”Kansalliset eroavaisuudet”-osassa. Nämä kohdan on aina merkitty ”FIN” liitteellä
kunkin sääntökohdan numeron perään.
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KILPAILUN AIKAINEN ORGANISAATIO

7.1
Toimihenkilöt
Avoimet kilpailujen organisaatio tulee olla,kuten Kansainvälisen Kanoottiliiton kanoottipoolosäännöissä on tästä mainittu. Näissä säännöissä mainitun kilpailukomitean protestien
käsittelyvelvollisuus on avoimissa kilpailuissa tuomarineuvostolle eli jurylle.
7.2

Tuomarineuvosto

7.2.1
Tuomarineuvoston valinta
Avoimissa kilpailuissa tuomarineuvoston valitseen joukkueenjohtajien kokous.
7.2.2
Tuomarineuvoston koostumus
Tuomarineuvosto nimitetään joukkueenjohtajien kokouksessa.
Nimitys voi perustua kilpailujärjestäjän ehdotukseen.
Tuomarineuvostossa tulee olla kolmesta viiteen (3-5)
henkilöä sekä kaksi varajäsentä. Jäseniä tulee olla aina
pariton määrä, joista yksi henkilö toimii kilpailun
tuomarineuvoston puheenjohtajana. Äänestystilanteissa
kaikki juryn jäsenet ovat tasavertaisia, ja heillä on
kaikilla yksi ääni.
Tuomarineuvostossa tulee olla vähintään kolmen (3) eri
seuran edustaja, mikäli tämä on mahdollista.
Tuomarineuvostoon voidaan valita kilpailussa pelaavia
henkilöitä edellyttäen että he toimivat myös kilpailun
tuomaritehtävissä.
Tuomarineuvostoa nimitettäessä etuoikeus on kansallisen
tuomarioikeuden omaavilla henkilöillä, mikäli heitä on
saatavilla.Kun tuomarineuvosto käsittelee tapausta, jossa
joku tuomarineuvoston jäsen on ollut tuomarina tai pelaajana
tai hänen edustamansa joukkue tai seura on protestin

kohteena, hän luopuu jäsenyydestään käsiteltävän tapauksen
ajaksi ja hänet korvataan varamiehellä. Häntä voidaan
kuitenkin kuulla sääntöasiantuntijan asemassa, mutta hän
ei saa osallistua muutoin päätöksentekoon.
7.3.
Tuomarit
Suomen mestaruuskilpailuissa tulee vähintään toisella
tuomarilla olla voimassaolevat kansallinen tuomarikortti.
Oikeuksista pitää rekisteriä Suomen Kanoottiliitto.
Kansallisen tuomaritutkinnon läpäisseille annetaan neljä
(4)vuotta voimassaoleva kansallinen kanoottipoolotuomarikortti.
Kortti voidaan uusia toiselle nelivuotiselle kaudelle, mikäli
kortinhaltija lähettää kortin Suomen Kanoottiliiton hallitukselle kahden (2) kuukauden sisällä viimeisestä voimassaolopäivästä.
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JÄRJESTÄJÄN VASTUUT ja VELVOLLISUUDET

8.1
Kilpailun järjestäjä ei ole vastuussa kilpailijoita tai
heidän varusteitaan mahdollisesti kohtaavista vahingoista.
8.2
Suomen mestaruuskilpailuissa Kansainvälisen kanoottiliitton
kanoottipoolosäännöissä määritellyn tuomarialueen tulee olla
toiselta puolelta koko kentän mittainen, ja toiselta puolelta
niin, että se ulottuu kokonaan kentän kokonaisen tuomarialueen puolelta katsottuna vasemman puoleisen puoliskon
alueelle toisin sanoen vasemmanpuoleiselta maalilinjalta noin
metri yli keskiviivan.
8.3
Kilpailujärjestäjän tulee järjestää joukkueenjohtajien
kokous aikaisintaan yksi tunti ennen kilpailun ensimmäisen
pelin alkamista.

