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1 YLEISET MÄÄRÄYKSET
1.1

Nämä säännöt koskevat kaikkia Suomessa järjestettäviä
melontakilpailuja. 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), nuorisomestaruuskilpailuissa (NMK) ja aluemestaruuskilpailuissa (AMK) noudatetaan
lisäksi jäljempänä mainittuja erityissäännöksiä.

1.3

Seurojen sisäiset kilpailut, seurojen väliset seuraottelut,
piirikunnalliset kilpailut, melontatempaukset eivätkä Suomen
Kanoottiliiton testikilpailut 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 1.7. 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.
Kilpailun järjestäjä saa päättää ilmoittautumismaksun suuruudesta itsenäisesti, mutta SM-, NMK- ja katsastuskilpailujen
osalta se ei saa poiketa liiton vuosikokouksen vuosittain
vahvistamasta maksusta. Kilpailuun ei voi osallistua maksamatta ennen kilpailun alkamista ilmoittautumismaksua.
Kilpailusta mahdollisesti poisjäävällä seuralla ei ole
oikeutta saada takaisin ilmoittautumismaksua.

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.
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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.
Jos kilpailija on jonkun ulkomaan kansallisen liiton jäsen,
saa hän edustaa kilpailussa tätä ulkomaista liittoa, mutta
hänellä on oltava tähän kotimaansa kansallisen liiton lupa
jokaista kilpailua varten erikseen.
Jos kilpailija on asunut ulkomailla yhdessä ja samassa maassa
kaksi vuotta tai kauemmin, hän ei tarvitse kotimaansa kansallisen liiton lupaa edustaakseen asuin maansa kansallista
liittoa. Tämä ei koske kilpailijoita, jotka ovat jättäneet
synnyinmaansa ja avioliiton kautta ovat saaneet sen maan
kansallisoikeudet,jossa asuvat. He saavat ilman lupaa edustaa
tämän maan kansallista liittoa odottamatta kahta vuotta.
Suomen mestaruuskilpailuihin (SM) osallistuvan 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.
Nuorten mestaruuskilpailuihin (NMK) osallistuvan 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 kilpailuvuoden tammikuun 1. päivänä.
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2.2

Suomalainen kanoottipurjehtija 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

Kanoottipurjehtija voi saman kalenterivuoden aikana edustaa
kilpailijana vain yhtämelontaseuraa ja kilpailla vain yhden
alueen mestaruuskilpailuissa. Voidakseen osallistua alueensa
mestaruuskilpailuihin tulee kanoottipurjehtijan seuran kotipaikan sijaita tällä alueella. Seurasiirrot tapahtuvat kalenterivuosittain ilmoittamalla siitä todistettavasti vanhalle
seuralleen 31.12. mennessä kunakin vuonna. Uuden seuran on rekisteröitävä tapahtunut seurasiirto Suomen Kanoottiliiton
toimistoon 31.3. mennessä.

2.4

Eri seuroihin kuuluvat kanoottipurjehtijat voivat kilpailla
yhdessä samoissa joukkueissa, ei kuitenkaan Suomen-, nuorisotai alueen mestaruuskilpailuissa tai niihin liittyvissä
karsintakilpailuissa. Tällaisen joukkueen jäsenet edustavat
kukin omaa seuraansa ja heillä tulee olla oman seuransa lupa
osallistumista varten.

2.5

Avoimeen kilpailuun osallistuvan kanoottipurjehtijan tulee
suorittaa liiton melojalisenssi. Kilpailutoimikunta on velvollinen hylkäämään sellaisen kanoottipurjehtijan suorituksen,
joka kilpailee ilman lunastettua melojalisenssiä.

2.6

Avoimen kilpailun tuomarit eivät saa osallistua kilpailijana
ao. kilpailuun.
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KILPAILUSARJAT

3.1

Avoimia kanoottipurjehduskilpailuja voidaan järjestää
seuraavissa sarjoissa:
1.

pojat ja tytöt 18 vuotta
(M18, N18)
- täyttää kilpailuvuonna enintään 18 vuotta

2

miehet, naiset ja avoin

(M, N, A)

Kanoottipurjehtijat voidaan jakaa A-, B- ja C -luokkiin.
3.2

Sekakilpailut, joissa naiset ja miehet kilpailevat samassa
purjekanootissa tai toisiaan vastaan ovat sallittuja.
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4

MESTARUUSKILPAILUT

4.1

Suomen mestaruuskilpailuja voidaan järjestää ACA- ja ICluokassa seuraavissa lajeissa:
1.
2.

pojat ja tytöt 18 vuotta
miehet, naiset ja avoin

(M18, N18)
(M, N, A)

Kilpailuohjelmasta määrätään erikseen kanoottipurjehduksen
teknisissä säännöissä.
Osallistumisoikeutta rajoitetaan siten, että kilpailija saa
osallistua 18 vuotiaiden, sekä miesten ja naisten yleiseen
sarjaan vasta sinä vuonna kun hän täyttää 15 vuotta.
4.2

Suomen mestaruuskilpailun voi järjestää Suomen Kanoottiliitto
tai jokin sen jäsenseura.Kanoottiliiton vahvistamana ajankohtana kohdan 1.4 mukaisesti.
Alueen mestaruuskilpailuista päättää aluekokous.Sinä päivänä,
jolloin kilpailut kanoottipurjehduksen Suomen mestaruudesta
on ilmoitettu pidettäväksi, muut Suomen Kanoottiliittoon
kuuluvat seurat eivät saa järjestää avoimia kanoottipurjehduskilpailuja 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 "Kanoottipurjehduksen SM". Jälki ilmoittautumisia ei voida hyväksyä. Ilmoittautumiset säilytetään liiton
toimistossa suljettuna ilmoittautumisajan päättymiseen asti.
Ilmoittautumiset toimitetaan heti ilmoittautumisajan
päätyttyä järjestävälle seuralle ja kopiot ylituomarille.
Kilpailun lähtöarvonnat suoritetaan ylituomarin osoittamalla
tavalla.

4.4

Suomen Kanoottiliitto nimeää Suomen mestaruuskilpailuihin
seuraavat toimitsijat ensisijaisesti kilpailun järjestävän
seuran jäsenkunnan ulkopuolelta:
1
2

ylituomari
lähettäjä

4.5

Jotta Suomen mestaruuskilpailu jossakin sarjassa voitaisiin
järjestää, on kilpailuun osallistuttava (=lähtölinjalla)
vähintään kolme (3) kanoottipurjehtijaa tai miehistöä.

4.6

Suomen mestaruuskilpailujen palkintona jaetaan liiton
mestaruuskilpailumitali kolmelle parhaiten sijoittuneelle
kanoottipurjehtijalle tai miehistölle seuraavasti:
1.
Liiton suuri mestaruuskilpailumitali sarjoissa
miehet
naiset
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2. Liiton pieni mestaruuskilpailumitali sarjoissa
avoin
pojat 18 v
tytöt 18 v
Mestaruuskilpailumitalit tilaa järjestävä seura Suomen
Kanoottiliitolta.
4.7

SM-kilpailujen yhteydessä käydään kaikkien osallistuvien
seurojen välinen kilpailu kanoottipurjehduksen 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.

5

NUORISOMESTARUUSKILPAILU

5.1

Suomen nuorisomestaruuskilpailuja (NMK) voidaan järjestää
seuraavissa lajeissa:
pojat ja tytöt 16 vuotta
(M16, N16)
Kilpailuohjelmasta määrätään erikseen kanoottipurjehduksen
teknissä säännöissä.

5.2

Suomen nuorisomestaruuskilpailun voi järjestää Suomen Kanoottiliitto tai jokin sen jäsenseura Kanoottiliiton vahvistamana
ajankohtana.
Alueen mestaruuskilpailuista päättää aluekokous.Sinä päivänä,
jolloin kilpailut kanoottipurjehduksen Suomen nuorisomestaruuksista on ilmoitettu pidettäväksi, muut Suomen Kanoottiliittoon kuuluvat seurat eivät saa järjestää avoimia kanoottipurjehduskilpailuja ilman Kanoottiliiton hallituksen
antamaa lupaa.

5.3

Ilmoittautumisen Suomen nuorisomestaruuskilpailuihin 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 "Kanoottipurjehduksen NMK". Jälki ilmoittautumisia ei voida hyväksyä. Ilmoittautumiset säilytetään liiton
toimistossa suljettuna ilmoittautumisajan päättymiseen asti.
Ilmoittautumiset toimitetaan heti ilmoittautumisajan
päätyttyä järjestävälle seuralle ja kopiot ylituomarille.
Kilpailun lähtöarvonnat suoritetaan ylituomarin osoittamalla
tavalla.
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5.4

Suomen Kanoottiliitto nimeää Suomen nuorisomestaruuskilpailuihin seuraavat toimitsijat ensisijiaisesti kilpailun
järjestävän seuran jäsenkunnan ulkopuolelta:
1
ylituomari
2
lähettäjä

5.5

Jotta mestaruuskilpailu jossakin sarjassa voitaisiin järjestää, on kilpailuun osallistuttava (=lähtölinjalla) vähintään
kolme (3) kanoottipurjehtijaa tai miehistöä.

5.6

Suomen nuorisomestaruuskilpailujen palkintona jaetaan liiton
nuorisomestaruuskilpailumitali kolmelle parhaiten sijoittuneele kanoottipurjehtijalle tai miehistölle kussakin sarjassa.
Mestaruuskilpailumitalit tilaa järjestävä seura Suomen
Kanoottiliitolta.

5.7

NMK-kilpailujen yhteydessä käydään kaikkien osallistuvien
seurojen välinen kilpailu kanoottipurjehduksen seuramestaruudesta nuorisosarjoissa. 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
Seurat saavat hyväkseen lisäksi yhden pisteen per kanoottipurjehtija per kilpailupäivä. Näin saavutetut pisteet yhteenlaskien eniten pisteitä saavuttanut seura saa palkinnoksi
kullanvärisen liiton NMK-mitalin. Toiseksi ja kolmanneksi
pistekilpailussa sijoittuneet seurat saavat vastaavasti
hopean ja pronssin väriset NMK-mitalit.
Seuramestaruuskilpailun palkintona voidaan jakaa lisäksi
muita palkintoja.
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KILPAILUTEKNISET MÄÄRÄYKSET

6.1

Kilpailukutsu ja ilmoittautuminen

6.1.1Kilpailukutsu avoimiin kilpailuihin tulee julkaista liiton
virallisessa äänenkannattajassa vähintään 30 päivää ennen
ensimmäistä kilpailupäivää.
Kilpailukutsusta tulee käydä ilmi tiedot:
a)
kilpailun tapahtuma-aika ja -paikka
b)
kilpailuradan kuvaus
c)
kilpailuluokat ja -matkat
d)
lähtöjärjestys ja -ajat
e)
ilmoittautumismaksun suuruus
f)
osoite, johon ilmoittautumiset on lähetettävä
g)
viimeinen ilmoittautumisten vastaanottopäivä.
Ilmoittautumisaika kilpailuun ei saa päättyä aiemmin kuin 14
päivää ennen ensimmäistä kilpailupäivää.
6.1.2Ilmoittautuminen avoimeen kilpailuun voidaan tehdä vain
seuran välityksellä.
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Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi:
a)
sen seuran nimi johon kilpailija(t) kuuluu
b)
luokat ja matkat, joissa aikoo kilpailla
c)
kunkin kipparin etu- ja sukunimi sekä nuorten sarjoissa syntymäaika
d)
samat tiedot mahdollisista miehistöstä
e)
kipparin lisenssinumero ja uimataito (200m)
Ilmoittautumisessa tulee noudattaa kilpailukutsussa annettuja
ohjeita ja ilmoittautumismaksu on maksettava kilpailun
järjestäjän asettamaan määräaikaan mennessä.
6.1.3Kilpailukutsussa esitetyn kilpailuohjelman mahdollisista
muutoksista tulee ilmoittaa liitolle ja 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.
6.1.4Kuka tahansa seuran lopullisessa ilmoittautumisessa mainittu
kilpailija tai varamies voi korvata kenet tahansa saman lajin
kilpailijan. Ilmoitus tällaisesta muutoksesta tai varahenkilön käyttämisestä on annettava kirjallisesti ylituomarille
viimeistään tuntia ennen ensimmäistä lähtöä (koskee ko. lajin
alkamishetkeä).
Ilmoittautumisen peruutus katsotaan lopulliseksi ja saman
kilpailijan (miehistön) uutta ilmoittautumista ei hyväksytä.
Jokainen kilpailija, jonka ilmoittautumisen hänen oma seuransa on hänelle vahvistanut kipparikokouksessa, on velvollinen osallistumaan ko. kilpailuun. Jos kilpailija ei ilman
kilpailutoimikunnan hyväksymää pätevää syytä kuitenkaan osallistu lähtöön, hänet hylätään koko kilpailusta. Kilpailijan,
joka myöhästyy lähdöstä, katsotaan vapaaehtoisesti luopuneen
kilpailusta ja hänet hylätään tämän säännön mukaisesti. Ilmoittautumismaksua ei palauteta.
Mikäli kilpailu peruutetaan liian pienen osanottajamäärän
vuoksi, on siihen ilmoittautuneilla oikeus osallistua muun
sarjan kilpailuun jos se on mahdollista.
6.2

Kilpailusäännöt
Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin Kansainvälisen Purjehdusliiton ja Kanoottiliiton sekä Suomen Kanoottiliiton
kanoottipurjehdusjaoston laatimia teknisiä kilpailusääntöjä,
luokkamääräyksiä ja kilpailujärjestäjän kilpailukohtaista
kanoottipurjehdusohjetta.
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KILPAILUNAIKAINEN ORGANISAATIO

7.1

Toimihenkilöt
Avoimet kilpailut on pidettävä seuraavien toimihenkilöiden
valvonnassa:
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- ylituomari !
- tekninen johtaja !
- kilpailun johtaja !
- lähettäjä
- ajanottaja
- mittamies
- kuuluttaja
- lehdistösihteeri *
- turvallisuuspäällikkö *
Tähdellä (*) merkityt toimihenkilöt ovat pakolliset mestaruuskilpailuissa mutta muissa avoimissa kilpailuissa heidän
tehtävänsä voidaan siirtää tarvittaessa muille toimitsijoille. Huutomerkillä (!) merkityillä toimihenkilöillä pitää olla
mestaruuskisoissa voimassaoleva kansallinen tuomarikortti
mutta avoimessa kilpailussa tämä on suositus.
Kilpailun pääjärjestelyistä huolehtii kilpailutoimikunta,
johon kuuluvat:
- ylituomari
- kilpailun johtaja
- tekninen johtaja
Vähintään kahdella kilpialutoimikunnan jäsenellä tulee olla
voimassa oleva kansallinen tuomarikortti.
Kilpailutoimikunta on velvollinen:
a) järjestämään kilpailun ja valvomaan sen
suoritusta;
b) epäsuotuisan sään sattuessa tai jos muut edeltä
aavistamattomat seikat tekevät kilpailun suorittamisen mahdottomaksi, siirtämään sen ja määräämään
toisen ajankohdan sen pitämiseksi;
c) ottamaan vastaan tehdyt protestit ja ratkaisemaan
syntyneet erimielisyydet;
d) ratkaisemaan diskvalifiointikysymykset, milloin
kilpailun aikana on rikottu kilpailusääntöjä. Jos
kilpailija on loukkaantunut jossakin erässä,
kilpailutoimikunta voi antaa hänen osallistua toiseen erään tai loppukilpailuun. Kilpailutoimikunnan
päätöksen on perustuttava kilpailusääntöihin. Mahdollisten rangaistusten on perustuttava
kilpailusääntöihin ja kyseistä kilpailua pidempien
kilpailukieltojen langettaminen on alistettava
liiton hallituksen päätettäväksi;
e) kuulemaan sitä tuomaria, jonka valvonnan
alaisena sääntöjä väitetään rikotun,
ennen kuin tekee päätöksen sen johdosta, että
sääntöjä väitetään rikotun. Kilpailutoimikunnan on
kuultava myös muiden toimihenkilöiden mielipidettä,
mikäli sillä oletetaan olevan merkitystä väitetyn
rikkomuksen selvittämisessä;
f) jos joku toimikunnan jäsen kuuluu johonkin seuraan, joka on yhteydessä väitettyyn rikkomukseen,
lakkautetaan hänen tehtävänsä tämän tapauksen
osalta.
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7.2

Toimitsijoiden tehtävät
Kilpailutoimitsijoiden tehtävät määritellään Suomen
Kanoottiliiton hyväksymissä, Kansainvälisen Kanoottiliiton
(ICF) laatimien teknisten kilpailusääntöjen mukaan tehdyissä kanoottipurjehduksen teknisissä säännöissä.
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JÄRJESTÄJÄN VASTUU

8.1

Kilpailun järjestäjä ei ole vastuussa kilpailijoita tai
heidän varusteitaan mahdollisesti kohtaavista vahingoista.

