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Muutosehdotukset
Yleisten sääntöjen ja teknisten sääntöjen osalta kaikki kilpailusääntömuutokset
hyväksyy Kanoottiliiton hallitus. Kanoottiliiton kanoottipurjehdusjaosto tekee
sääntömuutosehdotusten tarkistamisen ja valmistelutyön.
Kanoottipurjehdusjaostolle tarkoitetut sääntömuutosehdotukset perusteluineen
lähetetään sähköpostiosoitteeseen: toimisto@kanoottiliitto.fi
Hyväksytty: 11.10.2003
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SUOMEN KANOOTTILIITTO
KANOOTTIPURJEHDUSJAOSTO
KANOOTTIPURJEHDUKSEN
KANSALLISET KILPAILUSÄÄNNÖT
Versio 1.1
JOHDANTO
Nämä säännöt määrittelevät kanoottipurjehduksen ja kanoottipurjehduskilpailujen
puitteet Suomessa.

VIITTEET
[1]
[2]
[3]
[4]

Kansainvälisen Kanoottiliiton kilpailusäännöt, hyväksytty 14.1.2001
Kansainvälisen Purjehdusliiton kilpailusäännöt, hyväksytty ajalle 2001-2004
Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n eettinen säännöstö
Kansainväliset WADA:n ja kansalliset Liite ry:n Antidoping-säännöt

MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET
ICF
WADA
SLU
SkaL
YL
TE
SM
KANOOTTIPURJEHDUSKILPAILU
KIPPARI
KILPAILULUOKKA
KILPAILUSARJA
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International Canoe Federation – Kansainvälinen
Kanoottiliitto
World Antidoping Association – Maailman Antidoping
-yhdistys
Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Suomen Kanoottiliitto ry
Yleinen sääntö (Yhteiset säännöt muiden
Kanoottipurjehduslajien kanssa)
Tekninen sääntö (Lajikohtaiset, tekniset säännöt)
Suomenmestaruus
SM-kilpailut, avoimet kilpailut, jne...
Kilpailija joka ohjaa purjekanoottia
ACA, Turisti
Miehet, Naiset, Avoin
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I.
1.
1.1

2.

YLEISET MÄÄRÄYKSET

Tarkoitus

[YL]

Nämä säännöt koskevat kaikkia Suomessa järjestettäviä
kanoottipurjehduskilpailuja. Mitä näissä säännöissä ei erikseen ole mainittu niin
tällöin sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Kansainvälisen Kanoottiliiton (ICF)
kanoottipurjehduskilpailusääntöjä, Kansainvälisen Purjehdusliiton kilpailusääntöjä ja
kilpailukohtaista kanoottipurjehdusohjetta.

Kanoottipurjehduskilpailut

[YL]/[TE]

2.1

Avoimia kilpailuja ovat kanoottipurjehduskilpailut, mihin voivat osallistua kaikki liiton
jäsenseurat, samoin kuin aluemestaruuskilpailut, alueiden väliset ottelut,
maaottelut, kansainväliset mestaruuskilpailut ja muut kansainväliset
kanoottipurjehduskilpailut.

2.2

Suomen mestaruuskilpailuissa (SM) noudatetaan lisäksi jäljempänä mainittuja
erityissäännöksiä.

2.3

Seurojen sisäiset kanoottipurjehduskilpailut, seurojen väliset seuraottelut,
piirikunnalliset kanoottipurjehduskilpailut, kanoottipurjehdustempaukset eivätkä
Suomen Kanoottiliiton testikilpailut ole avoimia kilpailuja.

2.4

Avoimen kilpailun järjestämisen edellytys on että vähintään ylituomarilla ja toisella
kilpailutoimikunnan jäsenellä on voimassaoleva kansallinen kanoottipurjehduksen
tuomarikortti.

2.5

Avoimia kanoottipurjehduskilpailuja voidaan järjestää seuraavissa kilpailusarjoissa:
1 Pojat ja tytöt 18 vuotta

täyttää kilpailuvuonna enintään 18 vuotta

2 Miehet, Naiset ja Avoin
2.6

3.

M18, N18
M, N

Kipparin pitää täyttää kilpailuvuonna vähintään 15 vuotta.

Kilpailijat

[YL]

3.1

Ainoastaan Suomen Kanoottiliittoon kuuluvien seurojen jäsenet voivat osallistua
avoimiin kansallisiin tai kansainvälisiin kilpailuihin.

3.2

Jos kilpailija on jonkun ulkomaan kansallisen liiton jäsen, saa hän edustaa
kilpailussa tätä ulkomaista liittoa ja mahdollisesti tiettyä seuraa, mutta hänellä on
oltava tähän kotimaansa kansallisen liiton lupa jokaista kilpailua varten erikseen.

3.3

Jos kilpailija haluaa edustaa vieraan asuinmaansa liittoa, hänellä on oltava tähän
kotimaansa kansallisen liiton lupa. Tämä lupa pitää lähettää ennen edustusvuotta
30.11 mennessä ICF:n toimistoon ja kopio ICF:n kanoottipurjehdusjaoston
puheenjohtajalle.

3.4

Jos kilpailija on asunut vieraassa maassa vähintään kaksi (2) vuotta, hän ei tarvitse
kotimaansa kansallisen liiton lupaa edustaakseen asuinmaansa kansallista liittoa.

3.5

Kilpailija ei voi edustaa saman kalenterivuoden aikana kuin yhtä liittoa. Tämä ei
koske kilpailijaa, joka on jättänyt synnyinmaansa ja avioliiton kautta on saanut sen
maan kansallisoikeudet, jossa asuu. Hän saa ilman lupaa edustaa tämän maan
kansallista liittoa odottamatta kahta vuotta.

3.6

Suomalainen kanoottipurjehtija voi kilpailla ulkomailla vain anomalla siihen
Kanoottiliitolta luvan seuransa välityksellä. Suomen Kanoottiliiton jäsenyhdistys tai
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sen jäsen saa ottaa osaa vain sellaisen seuran tai yhteisön järjestämiin
kanoottipurjehduskilpailuihin, 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.
3.7

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. Avoimeen sarjaan voi osallistua myös ulkomaan kansalainen.

3.8

Kanoottipurjehtija voi saman kalenterivuoden aikana edustaa kilpailijana vain yhtä
kanoottipurjehdusseuraa 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.

3.9

Avoimeen kilpailuun osallistuvan kipparin on maksettava Kanoottiliiton
melojalisenssi. Kilpailutoimikunta on velvollinen hylkäämään sellaisen kipparin
suorituksen, joka kilpailee ilman lunastettua melojalisenssiä.

4.
4.1

Sekakilpailut

[TE]

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

5.

Kilpailun järjestäminen

[YL]

5.1

Järjestämislupa-anomus

5.2

Seurat voivat järjestää avoimia kilpailuja vain Kanoottiliiton hallituksen antamalla
luvalla. Kansainväliseen (ICF) kilpailukalenteriin tarkoitettuja kilpailuja koskevat
anomukset tulee toimittaa liiton hallitukselle 1.7. mennessä kilpailua edeltävänä
vuonna. Muita kilpailuja koskevat järjestämislupa-anomukset tulee toimittaa
Kanoottiliiton hallitukselle 31.8. mennessä kilpailun järjestämistä edeltävänä
vuonna.

5.3

Järjestämislupamaksut
Kanoottiliiton vuosikokous vahvistaa vuosittain kilpailujen järjestämislupamaksut.
Järjestämisluvan saanut seura on velvollinen suorittamaan em. maksun
Kanoottiliiton 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- ja katsastuskilpailujen osalta se ei saa poiketa Kanoottiliiton
vuosikokouksen vuosittain vahvistamasta maksusta.

Kanoottipurjehdus
Kilpailusäännöt - Tekniset

Sivu 6

Versio 1.1
Hyväksytty :

11.10.2003

Kilpailuun ei voi osallistua maksamatta ennen kilpailun alkamista
ilmoittautumismaksua. Kilpailusta mahdollisesti poisjäävällä seuralla ei ole oikeutta
saada takaisin ilmoittautumismaksua.
5.4

Avoimen kilpailun järjestäneen seuran tulee välittömästi kilpailun jälkeen toimittaa
kilpailun tärkeimmät tulokset Suomen Tietotoimistolle ja viivytyksettä täydelliset
tulosluettelot Suomen Kanoottiliiton toimistoon.

5.5

Avoimessa kilpailussa on noudatettava 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.

5.6

6.
6.1

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

Kilpailukutsu

[YL]

Kilpailukutsu 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 sijoitus
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.
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7.

Kilpailuun ilmoittautuminen

[YL]

7.1

Avoimeen kilpailuun voi ilmoittautua vain seuran välityksellä. Kanoottiliiton omaa
ilmoittautumislomakemallia suositellaan käytettäväksi.

7.2

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)
Lisäksi suositellaan, että ilmoittautumisissaan seura ilmoittaa joukkueensa
edustusasun värin. Näitä värejä saa kilpailun aikana muuttaa.

7.3

8.

Ilmoittautumisessa on noudatettava kilpailukutsussa annettuja ohjeita.
Ilmoittautumismaksu on maksettava määräpäivään mennessä.

Ilmoittautumisten hyväksyminen ja kilpailuohjelma

[TE]

8.1

Kilpailukutsussa esitetyn kilpailuohjelman mahdollisista muutoksista tulee ilmoittaa
Kanoottiliitolle ja ilmoittautuneille seuroille vähintään yhtä (1) 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.

8.2

Lopullisen kilpailuohjelman, osallistujaluetteloiden, lähtöluetteloiden ja
kanoottipurjehdusohjeiden pitää olla saatavilla vähintään 24 tuntia ennen
ensimmäistä kilpailulähtöä.

8.3

Kipparikokous on pidettävä viimeistään tuntia ennen ensimmäistä kilpailulähtöä.
Kokouksessa tehdään kipparien nimenhuuto. Kilpailutoimikunnan edustaja(t) ja/tai
keskeiset toimihenkilöt esittelevät kilpailuradan ja muut paikalliset kisajärjestelyt.
Kilpailuohjelma käydään läpi ja kipparit ilmoittavat viimeiset muutokset lähtöihin.

9.

Ilmoittautumismuutokset ja peruutukset

[TE]

9.1

Kuka 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 aamu- tai iltapäivälähtöä (koskee ko. lajin alkamishetkeä).

9.2

Ilmoittautumisen peruutus katsotaan lopulliseksi ja saman kilpailijan (miehistön)
uutta ilmoittautumista ei hyväksytä.

9.3

Jokainen kilpailija, jonka ilmoittautumisen hänen oma seuransa on hänelle
vahvistanut joukkueenjohtajien ensimmäisessä kokouksessa, 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.
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10. Kilpailun peruuttaminen

[TE]

10.1 Mikäli kilpailu peruutetaan liian pienen osanottajamäärän vuoksi, on siihen
ilmoittautuneilla oikeus osallistua muun sarjan kilpailuun jos se on mahdollista. Jos
ylempään sarjaan osallistuminen ei ole mahdollista, ilmoittautumismaksu voidaan
palauttaa pyydettäessä.

II

ALUSLUOKAT, MAINOS- JA RAKENNESÄÄNNÖT

11. Rajoitukset

[TE]

11.1. ICF:n hyväksymä IC-luokka on määritelty Kansainvälisissä säännöissä.
11.2. Kansallinen ACA-luokka on määritelty liitteessä 1.
Mainokset
11.3 Välineissä ja asuissa saa olla tuotemerkkejä, mainoksia ja tekstejä.

[YL]

11.3.1 Mainokset on asettava siten, etteivät ne vaikuta kilpailijan tunnistettavuuteen tai
anna hänelle aiheetonta etua.
11.3.2 Tupakointia ja vahvoja alkoholijuomia koskevat mainokset ovat kiellettyjä.
Kansallisissa kilpailuissa tapahtuvasta mainonnasta säädetään erikseen
Kanoottiliiton omissa säännöissä. Kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan ICF:n
mainossääntöjä.
Kilpailijat ovat itse vastuussa välineistään ja mainoksistaan.
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III KILPAILUORGANISAATIO
12

Toimihenkilöt

[YL/TE]

12.1 Avoimet kilpailut on pidettävä seuraavien toimihenkilöiden valvonnassa:
- 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.
12.2 Kilpailun pääjärjestelyistä huolehtii kilpailutoimikunta, johon kuuluvat:
-

ylituomari

-

kilpailun johtaja

-

tekninen johtaja

Vähintään kahdella kilpailutoimikunnan jäsenellä on oltava kansallinen
tuomarikortti.
12.3 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. Mahdollisten rangaistusten on perustuttava kilpailusääntöihin ja
kyseistä kilpailua pidempien kilpailukieltojen langettaminen on alistettava
Kanoottiliiton hallituksen päätettäväksi.

12. 4 Toimihenkilöiden velvollisuudet

[TE]

12.4.1 Ylituomari, joka on myös kilpailutoimikunnan puheenjohtaja, ratkaisee kaikki
kilpailussa esiin tulevat kysymykset, joita ei näissä säännöissä käsitellä. Ylituomari
on tarvittaessa kilpailun järjestäjien neuvonantajana kaikissa järjestelyihin liittyvissä
kysymyksissä ja vaihtoehtoisissa ratkaisuissa.
12.4.2 Tekninen johtaja hoitaa kaikki kilpailun ja kilparatojen välineisiin liittyvät asiat.
(Lähetysjärjestelmä/ ajanotto/ tulostaulu/ radioyhteydet/ veneliikenne ennen
kilpailuja ja sen kuluessa/ alustarkastus jne.)
12.4.3 Kilpailunjohtaja valvoo kanoottipurjehduskilpailuja ja on vastuussa siitä, että
kilpailut tapahtuvat ohjelman mukaan ilman tarpeetonta viivytystä. Hänen on
tiedotettava hyvissä ajoin ao. toimihenkilöille uuden kilpailun alkamisesta. Hän
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vastaa myös kilpailujen hallinnon hyvästä toiminnasta (ohjelma, tulokset, tekniset
asiakirjat, alustarkastus, lehdistö, protestit jne.). Hänen tulee valvoa, että kuuluttaja
antaa katsojille kaiken tarpeellisen kilpailuja koskevan tiedon kuten
lähtöjärjestyksen, kilpailijan poisjäämisen ja tulokset.
12.4.4 Lähettäjä päättää kaikki kilpailun lähtöä koskevat asiat ja on vastuussa
päättämään varaslähdöistä. Hänen on valvottava, että lähetyskanuuna tai -pistooli
on kunnossa.
12.4.5 Ajanottaja vastaa aikojen ottamisesta sekuntikellojen avulla. Ennen jokaista eri
kilpailua on ajanottajan huolehdittava siitä, että ajanottolaitteet ovat kunnossa ja
tarkastettu. Jokaisen kilpailun päätyttyä on ajanottajan pisteytettävä kilpailijat
ohjeiden mukaan ja ilmoitettava tulokset välittömästi kilpailun johtajalle.
12 .4.6 Mittamies auttaa kilpailun teknistä johtajaa kilpailuihin osallistuvien alusten
tarkastamisessa. Jos tarkastuksessa havaitaan, että alus ei täytä ICF:n säännöksiä
tai luokkamääräyksiä niin se hylätään kilpailusta.
12.4.7 Kuuluttaja on kilpailun johtajan ohjeiden mukaan kuulutettava jokaisen kilpailun
lähtö, lähtöjärjestys ja kilpailijoiden asemat kilpailun aikana. Kilpailun päätyttyä hän
kuuluttaa tulokset.
12.4.8 Tiedottaja on annettava kaikki tarpeelliset tiedot kilpailusta ja sen edistymisestä
lehdistön, radion ja television edustajille. Hänellä on oikeus pyytää näitä tietoja eri
toimitsijoilta. Hänelle tulee toimittaa mahdollisimman nopeasti jäljennökset
virallisista tuloksista.
12.4.9 Turvallisuuspäällikkö vastaa pelastusmiehistöjen toiminnasta ja varmistaa
ensiavun saatavuuden koko kilpailualueella. Lisäksi hän vastaa toimihenkilöiden ja
kilpailijoiden turvavarusteiden asianmukaisuudesta.
12.5 SM-kisoissa pitää vähintään kolmella (3) kilpailun toimihenkilöllä olla voimassaoleva
kansallinen tuomarikortti. Nämä toimihenkilöt on merkitty pykälän 12.1 luetteloon
huutomerkillä (!).

13. Kansallinen tuomaritutkinto

[YL]

13.1 Seurat voivat ilmoittaa jäseniään tuomaritutkintoon Kanoottiliiton toimistoon 30.6
mennessä.
13.2

Tuomarikurssi- ja tutkintomaksu on 5 euroa ja se on maksettava ilmoittautumisen
yhteydessä Kanoottiliiton tilille.

13.3

Vuosittain pidettävä tuomarikurssi ja -tutkinto järjestetään SM-kisojen yhteydessä
tai muuten sovittuna ajankohtana.

13.4

Hyväksytty loppukoe oikeuttaa kansalliseen tuomarikorttiin, joka on kerrallaan viisi
(5) vuotta voimassa. Vanheneviin kortteihin saa jatkoaikaa Kanoottiliiton
toimistosta.
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IV KILPAILUSÄÄNNÖT
14. Kilpailurata

[TE]

14.1

Kanoottipurjehdusrata on suorakulmaisen kolmion muotoinen ja yhden sivun on
oltava tuulen suuntainen.

14.2

Lähtölinja on kilpailutoimikunnan sijaintipisteen (tai veneen keulamaston) ja
merkkipoijun väli. Kanootit eivät saa ylittää lähtölinjaa ennen lähtölaukausta.
Kanoottipurjehdusrata on lähtölinja – poijut 1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 3 – 1 – maalilinja.

14.3

Kanoottipurjehdusradan pituus on n. 3 merimailia.

14.4

Poijut 1 ja 2 voidaan sijoittaa paikoilleen myös vasta lähdön jälkeen.

14.5

Kanoottipurjehdusrata voi poiketa tässä esitetystä Suomen Kanoottiliiton
Kanoottipurjehdusjaoston suostumuksella.

15. Aikarajat

[TE]

15.1

Kanoottipurjehduksen enimmäisaika on 45min. Veneet jotka eivät ole purjehtineet
maaliin 30 min sisällä ensimmäisen veneen maaliintulon jälkeen, merkitään ei
maaliin tulleiksi (DNF).

15.2

Jos ensimmäisen purjehduksen ensimmäinen alus ei pääse maaliin
enimmäisajassa, koko lähtö uusitaan. Muut lähdöt voidaan vastavassa tilanteessa
mitätöidä tai uusia Kilpailutoimikunnan päätöksen mukaisesti.

15.3

Kilpailutoimikunta siirtää lähtöä, jos tuulen nopeus on suurempi kuin 10 m/s.

16. Protesti
16.1

[TE]

Protestiaika päättyy 30 min päivän viimeisen lähdön päättymisestä.

17. Pistelasku

[TE]

17.1

Kilpailussa käytetään sijalukupisteitä. Mikäli sijalukupisteet ovat tasan, lähtöjen
yhteenlaskettu aika ratkaisee.

17.2

DNF-tapauksessa annetaan sijalukupisteeksi osallistuneiden alusten määrä + 3.

17.3

Hyväksyttyjä lähtöjä on oltava vähintään 2.

17.4

Mikäli lähtöjä on 4, ainoastaan 3 parasta lähtöä huomioidaan lopputuloksissa.

18. Eteneminen
18.1

[TE]

Kilpailussa saa käyttää melaa vapaasti etenemiseen ja rangaistuskäännöksiin.

19. Suomen Mestaruuskilpailujen järjestäminen

[YL]

19.1 Suomen mestaruuskilpailun voi järjestää Suomen Kanoottiliitto tai jokin sen
jäsenseura Kanoottiliiton vahvistamana ajankohtana kohdan 5.1 mukaisesti.
Sinä päivänä, jolloin kanoottipurjehduskilpailut Suomen mestaruudesta on ilmoitettu
pidettäväksi, muut Suomen Kanoottiliittoon kuuluvat seurat eivät saa järjestää
avoimia kanoottipurjehduskilpailuja ilman Kanoottiliiton hallituksen antamaa lupaa.
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20. Palkinnot
20.1

[TE]

Suomen Mestaruusmitalit jaetaan kolmelle parhaalle. Järjestäjät voivat palkita
muitakin osallistujia. Turisti-luokassa ei jaeta SM-mitaleja.

21. Antidoping
21.1

[YL]

Kanoottipurjehduskilpailussa on noudatettava voimassaolevia yleisiä ja lajikohtaisia
kansallisia ja kansainvälisiä antidoping-määräyksiä. Järjestäjien on varattava tilat ja
puitteet mahdollisten doping-testien varalta.

22. Tulokset ja raportit

[YL]

22.1 Viimeisten palkintoseremonioiden jälkeen jokaiselle joukkueelle ja
kilpailutoimikunnan edustajalle on annettava lopullisista tuloksista kopiot.
22.2 Ylituomari raportoi havaitsemistaan mestaruuskilpailun järjestelyiden epäkohdista
järjestävälle seuralle ja Kanoottiliiton Kanoottipurjehdusjaostolle.
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