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KILPAILUSÄÄNNÖT
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Vahvistettu hallituksen kokouksessa 30.3.2009
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1

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1.1

Nämä säännöt koskevat kaikkia Suomessa järjestettäviä ma
ratonmelontakilpailuja. Mitä näissä säännöissä ei erikseen
ole mainittu niin tällöin sovelletaan kulloinkin voimassa
olevia Kansainvälisen Kanoottiliiton (ICF) kilpailusääntö
jä.

1.2

Avoimia kilpailuja ovat kilpailut, mihin voivat osallistua
kaikki liiton jäsenseurat, samoin kuin aluemestaruus
kilpailut, alueiden väliset ottelut, maaottelut, kansain
väliset mestaruuskilpailut ja muut kansainväliset kilpai
lut.
Suomen
mestaruuskilpailuissa
(SM),
nuorisomestaruus
kilpailuissa (NMK) ja aluemestaruuskilpailuissa (AMK) nou
datetaan lisäksi jäljempänä mainittuja erityissäännöksiä.

1.3

Seurojen sisäiset kilpailut, seurojen väliset seuraotte
lut, piirikunnalliset kilpailut, melontatempaukset eivätkä
Suomen Kanoottiliiton testikilpailut ole avoimia kilpai
luja.

1.4

Seurat voivat järjestää avoimia kilpailuja vain liiton
hallituksen antamalla luvalla. Kansainvälisiä kilpailuja,
Suomen mestaruuskilpailuja ja muita kilpailuja koskevat
järjestämislupaanomukset tulee toimittaa liiton hallituk
selle 31.8. mennessä kilpailun järjestämistä edeltävänä
vuonna.
Vain Kanoottiliitto voi hakea lupaa kansainväliseen kil
pailukalenteriin tarkoitetun kilpailun järjestämiseen Kan
sainväliseltä Kanoottiliitolta (ICF). Ehdotus kansainväli
sen kilpailun järjestämisestä on tehtävä liiton hallituk
selle riittävän ajoissa ennen ICF:n hakemuksille asettamia
määräaikoja.

1.5

Liiton vuosikokous vahvistaa vuosittain kilpailujen jär
jestämislupamaksut. Järjestämisluvan saanut seura on vel
vollinen suorittamaan em. maksun liiton esittämää laskua
vastaan kahden viikon kuluessa kilpailun jälkeen. Järjes
tämislupamaksu on maksettava vaikka kilpailua ei järjes
tettäisikään.
Kanoottiliiton hallitus voi vapauttaa seuran järjestämis
lupamaksun suorittamisesta, mikäli kilpailu peruuntuu jär
jestäjästä riippumattomasta syystä.
Kilpailun järjestäjä saa
ruudesta itsenäisesti,
kilpailujen osalta se ei
vuosittain vahvistamasta

päättää ilmoittautumismaksun suu
mutta SM, NMK ja katsastus
saa poiketa liiton vuosikokouksen
maksusta.

Kilpailuun ei voi osallistua maksamatta ennen kilpailun
alkamista ilmoittautumismaksua. Kilpailusta mahdollisesti
poisjäävällä seuralla ei ole oikeutta saada takaisin il
moittautumismaksua.
1.6

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

1.7

Kansainvälisten kilpailujen osalta noudatetaan ICF:n mai
nontaa koskevia määräyksiä.

1.8

Kansallisissa kilpailuissa tapahtuvasta mainonnasta sääde
tään erikseen liiton omissa säännöissä.

1.9

Kaikissa avoimissa kilpailuissa tulee noudattaa Suomen
Liikunta ja Urheilu ry:n laatimia eettisiä sääntöjä, joi
hin Suomen Kanoottiliitto ry on osaltaan sitoutunut. Näis
tä tärkeimpiä kilpailutoimintaa ja urheilijoita koskevia
sääntöjä ovat seuraavat:
Kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatetta.
Edellytyksenä kilpailuihin osallistumiseen on, että urhei
lijat noudattavat Suomen Antidopingtoimikunnan ja Kansain
välisen lajiliiton dopingsääntöjä.
Kaikkia urheilijoita, valmentajia ja toimitsijoita velvoi
tetaan tutustumaan heitä koskeviin dopingsäännöstöihin.
Tiedot urheilussa kielletyistä dopingaineista ja menetel
mistä löytyvät Suomen Antidopingtoimikunnan vuosittaisesta
julkaisusta
"Kielletyt
ja
sallitut
lääkeaineet
urheilussa".
Jollei kansainvälinen lajiliitto ole päättänyt ankarammis
ta rangaistuksista, minimirangaistukset dopingrikkomuksis
sa ovat:
1.Määräaikainen kilpailukielto (pääasiassa 2 vuotta ensim
mäisestä dopingrikkomuksesta)
2.Elinikäinen kilpailukielto toistuvasta dopingista
3.Suomen Antidopingtoimikunnan lausunnon perusteella va
roitus.
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EDUSTUSMÄÄRÄYKSET

2.1

Ainoastaan Suomen Kanoottiliittoon kuuluvien seurojen jä
senet voivat osallistua avoimiin kansallisiin tai kansain
välisiin kilpailuihin.

Jos kilpailija on jonkun ulkomaan kansallisen liiton jä
sen, saa hän edustaa kilpailussa tätä ulkomaista liittoa,
mutta hänellä on oltava tähän kotimaansa kansallisen lii
ton lupa jokaista kilpailua varten erikseen.
Jos kilpailija on asunut ulkomailla yhdessä ja samassa
maassa kaksi vuotta tai kauemmin, hän ei tarvitse koti
maansa kansallisen liiton lupaa edustaakseen asuinmaansa
kansallista liittoa.
Tämä ei koske kilpailijoita, jotka
ovat jättäneet synnyinmaansa ja avioliiton kautta ovat
saaneet sen maan kansallisoikeudet, jossa asuvat. He saa
vat ilman lupaa edustaa tämän maan kansallista liittoa
odottamatta kahta vuotta.
Suomen mestaruuskilpailuihin (SM) osallistuvan tulee olla
Suomen kansalainen tai Suomessa vakituisesti asuva ulko
maan kansalainen, joka on liiton jäsenseuran jäsen ja
edustaa kilpailussa tätä seuraa. Vakituisena asumisena
Suomessa pidetään olemista henkikirjoitettuna kilpailu
vuotta 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 kilpailuvuo
den tammikuun 1. päivänä.
2.2

Suomalainen meloja voi kilpailla ulkomailla vain anomalla
siihen Kanoottiliitolta luvan seuransa välityksellä.
Suomen Kanoottiliiton jäsenyhdistys tai sen jäsen saa ot
taa osaa vain sellaisen seuran tai yhteisön järjestämiin
melontakilpailuihin, joka kuuluu Kansainväliseen Kanootti
liittoon liittyneeseen yhdistykseen.
Seuraotteluja voivat järjestää keskenään vain Suomen Ka
noottiliiton jäsenseurat. Ulkomaisen seuran kanssa järjes
tettävät seuraottelut edellyttävät, että ulkomainen seura
kuuluu asianomaisen maan kansalliseen kanoottiliittoon.
Erivapauden tämän kohdan määräyksiin voi myöntää vain Suo
men Kanoottiliiton hallitus.

2.3

Meloja voi saman kalenterivuoden aikana edustaa kilpaili
jana vain yhtä melontaseuraa ja kilpailla vain yhden alu
een mestaruuskilpailuissa. Voidakseen osallistua alueensa
mestaruuskilpailuihin tulee melojan seuran kotipaikan si
jaita tällä alueella. Seurasiirrot tapahtuvat kalenteri
vuosittain ilmoittamalla siitä todistettavasti vanhalle
seuralleen 31.12. mennessä kunakin vuonna. Uuden seuran on
rekisteröitävä tapahtunut seurasiirto Suomen Kanoottilii

ton toimistoon 31.3. mennessä.
2.4

Eri seuroihin kuuluvat melojat voivat kilpailla yhdessä
samoissa joukkueissa. Tällaisen joukkueen jäsenet edusta
vat kukin omaa seuraansa ja heillä tulee olla oman seuran
sa lupa osallistumista varten.

2.5

Avoimeen kilpailuun osallistuvan melojan tulee suorittaa
liiton kilpailulisenssi. Kilpailutoimikunta on velvollinen
hylkäämään sellaisen melojan suorituksen, joka kilpailee
ilman lunastettua kilpailulisenssiä.

2.6

Avoimen kilpailun tuomarit eivät saa osallistua
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KILPAILUSARJAT

3.1

Avoimia maratonmelontakilpailuja voidaan järjestää seuraa
vissa sarjoissa:
1
pojat ja tytöt 12 vuotta (meloja täyttää kilpai
luvuonna enintään 12 vuotta)
2
pojat ja tytöt 14 vuotta (meloja täyttää kilpai
luvuonna enintään 14 vuotta)
3
pojat ja tytöt 16 vuotta (meloja täyttää kilpailu
vuonna enintään 16 vuotta)
4
pojat ja tytöt 18 vuotta (meloja on täyttänyt kil
pailuvuonna vähintään 15 vuotta ja enintään 18 vuotta)
5
pojat ja tytöt 23 vuotta (meloja on täyttänyt kil
pailuvuonna vähintään 15 vuotta ja enintään 23 vuotta)
6
miehet ja naiset yleinen sarja (meloja on täyttänyt
kilpailuvuonna vähintään 15 vuotta)
7
sekaparit aikuisten sarjoissa (meloja on täyttänyt
kilpailuvuonna vähintään 15 vuotta)
8
master sarjat
den välein)

(35, 40, 45, 50 jne. viiden vuo
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MESTARUUSKILPAILUT

4.1

Suomen mestaruuskilpailuja voidaan järjestää seuraavissa
lajeissa:
Maraton
sarja

matka

kantoosuuksia

lajit (=SM 1)

lajit (=SM 2)

miehet
K1 C1

väh. 20 km
K2 C2

väh. 2

naiset
K1

väh. 15 km
K2

väh. 1

master sarjat
K1
C1

väh 15 km
C2

väh. 1

K2

miehet 23 vuottaväh. 15Km
K1 C1
K2 C2

väh. 1

naiset 23 vuottaväh. 15 km
K1
K2

väh. 1

pojat 18 vuotta väh. 15 km
K1 C1
K2

väh. 1

tytöt 18 vuotta väh. 15 km
K1
K2

väh. 1

sekaparit

väh. 1

väh. 15 km
K2

Suomen mestaruuskilpailut on järjestettävä siten, että
ikäluokalla rajattuihin sarjoijin (18 ja 23 vuotta, mas
ters) osallistuvat kilpailijat voivat kilpailla samalla
suorituksella myös yleisessä sarjassa. Kilpailumatkan ol
lessa sama kaikilla sarjoilla, osallistuvat kaikki auto
maattisesti myös yleiseen sarjaan. Kilpailumatkojen olles
sa eripituiset, on niillä ikäluokkasarjojen urheilijoilla,
jotka ovat ilmoittautuneet myös yleiseen sarjaan, oltava
mahdollisuus jatkaa keskeytyksettä pidemmällä matkalla
käytävää kilpailua lyhyemmän matkan maalin jälkeen. Samal
la suorituksella kahteen sarjaan osallistuva urheilija on
velvollinen maksamaan ilmoittautumismaksun, ja saa seura
mestaruuspisteitä vain oman ikäluokkansa kilpailusta.
Sekaparien Suomen mestaruuskilpailu voidaan järjestää eri
yhteydessä kuin muut K2 lajit (SM osa 2).
4.2

Suomen mestaruuskilpailun voi järjestää Suomen Kanootti
liitto tai jokin sen jäsenseura Kanoottiliiton vahvista
mana ajankohtana kohdan 1.4 mukaisesti.
Alueen mestaruuskilpailuista päättää aluekokous.
Sinä päivänä, jolloin kilpailut maratonmelonnan Suomen
mestaruudesta on ilmoitettu pidettäväksi, muut Suomen Ka
noottiliittoon kuuluvat seurat eivät saa järjestää avoimia

maratonmelontakilpailuja ilman Kanoottiliiton hallituksen
antamaa lupaa.
4.3

Ilmoittautumisen Suomen mestaruuskilpailuihin tulee tapah
tua Suomen Kanoottiliiton toimistoon vähintään 14 päivää
ennen kilpailujen alkua kirjallisella tai sähköisellä il
moittautumisella. Ilmoittautumisen tulee täyttää toisaal
la näissä säännöissä luetellut vaatimukset. Ilmoittautumi
sessa tulee olla merkintä "Maraton SM kilpailu". Jälkiil
moittautumisia ei voida hyväksyä. Ilmoittautumiset säily
tetään liiton toimistossa suljettuna ilmoittautumisajan
päättymiseen asti.
Ilmoittautumiset toimitetaan heti ilmoittautumisajan pää
tyttyä järjestävälle seuralle ja kopiot ylituomarille.
Kilpailun lähtöarvonnat suoritetaan ylituomarin osoitta
malla tavalla.

4.4

Suomen Kanoottiliitto nimeää Suomen mestaruuskilpailuihin
seuraavat toimitsijat kilpailun järjestävän seuran jäsen
kunnan ulkopuolelta:
1
2

ylituomari
lähettäjä

Mikäli sekaparien Suomen mestaruuskilpailu järjestetään
erillisenä kilpailuna noudatetaan siinä NMKkilpailuita
koskevaa sääntökohtaa 5.4.
4.5

Jotta Suomen mestaruuskilpailu jossakin sarjassa voitai
siin järjestää, on kilpailuun osallistuttava (=lähtölin
jalla) vähintään kolme (3) melojaa tai miehistöä.

4.6

Suomen mestaruuskilpailujen palkintona jaetaan liiton mes
taruuskilpailumitali kolmelle parhaiten sijoittuneelle me
lojalle tai miehistölle seuraavasti:
1.

Liiton suuri mestaruuskilpailumitali sarjoissa
miehet
K1, K2, C1 ja C2
naiset
K1 ja K2

2.

Liiton pieni mestaruusmitali sarjoissa
miehet 23 vuotta
K1, K2, C1 ja C2
naiset 23 vuotta
K1 ja K2
pojat 18 vuotta
K1, K2 ja C1
tytöt 18 vuotta
K1 ja K2
miehet master sarjat
K1 ja K2
naiset master sarjat
K1 ja K2
sekaparit
K2

Mestaruuskilpailumitalit tilaa järjestävä seura Suomen Ka
noottiliitolta.

4.7

SMkilpailujen yhteydessä käydään kaikkien osallistuvien
seurojen välinen kilpailu maratonmelonnan seuramestaruu
desta. Kunkin loppukilpailun perusteella jaetaan seurames
taruuspisteitä sijoituksen mukaan.
sija
pisteet

1
10

2
8

3
7

4
6

5
5

6
4

7
3

8
2

9
1

Niistä kaksikoista, joissa melojat edustavat eri seuroja
jaetaan puolitetut pisteet kummallekin seuralle.
Eniten pisteitä saavuttanut seura saa palkinnoksi kullan
värisen liiton suuren SMmitalin. Toiseksi ja kolmanneksi
pistekilpailussa sijoittuneet seurat saavat vastaavasti
hopean ja pronssin väriset SMmitalit.
5

NUORISOMESTARUUSKILPAILU

5.1

Suomen nuorisomestaruuskilpailuja (NMK) voidaan järjestää
seuraavissa lajeissa:
Maraton

5.2

sarja

matka

kantoosuuksia

pojat 14 vuotta
K1

5  10 km

väh. 1

tytöt 14 vuotta
K1

5  10 km

väh. 1

pojat 16 vuotta
K1, C1 ja K2

10  15 km

väh. 1

tytöt 16 vuotta
K1 ja K2

10  15 km

väh. 1

Suomen nuorisomestaruuskilpailun voi järjestää Suomen Ka
noottiliitto tai jokin sen jäsenseura Kanoottiliiton vah
vistamana ajankohtana.
Alueen mestaruuskilpailuista päättää aluekokous.
Sinä päivänä, jolloin kilpailut maratonmelonnan Suomen
nuorisomestaruuksista on ilmoitettu pidettäväksi, muut
Suomen Kanoottiliittoon kuuluvat seurat eivät saa järjes
tää avoimia maratonmelontakilpailuja ilman Kanoottiliiton
hallituksen antamaa lupaa.

5.3

Ilmoittautumisen Suomen nuorisomestaruuskilpailuihin tulee
tapahtua Suomen Kanoottiliiton toimistoon vähintään 14

päivää ennen kilpailujen alkua kirjallisella tai sähköi
sellä ilmoittautumisella. Ilmoittautumisen tulee täyttää
toisaalla näissä säännöissä luetellut vaatimukset. Ilmoit
tautumisessa tulee olla merkintä "Maraton NMK kilpailu".
Jälkiilmoittautumisia ei voida hyväksyä. Ilmoittautumiset
säilytetään liiton toimistossa suljettuna ilmoittautumis
ajan päättymiseen asti.
Ilmoittautumiset toimitetaan heti ilmoittautumisajan pää
tyttyä järjestävälle seuralle ja kopiot ylituomarille.
Kilpailun lähtöarvonnat suoritetaan ylituomarin osoitta
malla tavalla.
5.4

Suomen Kanoottiliitto nimeää Suomen nuorisomestaruuskil
pailuihin seuraavat toimitsijat kilpailun järjestävän seu
ran jäsenkunnan ulkopuolelta:
1

ylituomari

5.5

Jotta mestaruuskilpailu jossakin sarjassa voitaisiin jär
jestää, on kilpailuun osallistuttava (=lähtölinjalla) vä
hintään kolme (3) melojaa tai miehistöä.

5.6

Suomen nuorisomestaruuskilpailujen palkintona jaetaan lii
ton nuorisomestaruuskilpailumitali kolmelle parhaiten si
joittuneelle melojalle tai miehistölle kussakin sarjassa.
Mestaruuskilpailumitalit tilaa järjestävä seura Suomen Ka
noottiliitolta.

5.7

NMKkilpailujen yhteydessä käydään kaikkien osallistuvien
seurojen välinen kilpailu maratonmelonnan seuramestaruu
desta nuorisosarjoissa. Kunkin loppukilpailun perusteella
jaetaan seuramestaruuspisteitä sijoituksen mukaan:
sija
pisteet

1
10

2
8

3
7

4
6

5
5

6
4

7
3

8
2

9
1

Niistä kaksikoista, joissa melojat edustavat eri seuroja
jaetaan puolitetut pisteet kummallekin seuralle.
Seurat saavat hyväkseen lisäksi yhden pisteen per meloja
per kilpailupäivä. Näin saavutetut pisteet yhteenlaskien
eniten pisteitä saavuttanut seura saa palkinnoksi kullan
värisen liiton suuren NMKmitalin.
Toiseksi ja kolman
neksi pistekilpailussa sijoittuneet seurat saavat vastaa
vasti hopean ja pronssin väriset NMKmitalit.
6

KILPAILUTEKNISET MÄÄRÄYKSET

6.1

Kilpailukutsu ja ilmoittautuminen

6.1.1

Kilpailukutsu mestaruuskilpailuihin tulee julkaista liiton
virallisessa äänenkannattajassa vähintään 30 päivää ennen
ensimmäistä kilpailupäivää. Kilpailukutsu muuhun avoimeen
kilpailuun voidaan julkaista muulla liiton kanssa sovitta
valla tavalla.
Kilpailukutsusta tulee käydä ilmi tiedot:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
tävä
g)
päivä.

kilpailun tapahtumaaika ja paikka
kilpailuradan kuvaus
kilpailuluokat
lähtöjärjestys ja ajat
ilmoittautumismaksun suuruus
osoite, johon ilmoittautumiset on lähetet
viimeinen

ilmoittautumisten

vastaanotto

Ilmoittautumisaika kilpailuun ei saa päättyä aiemmin kuin
14 päivää ennen ensimmäistä kilpailupäivää.
6.1.2

Ilmoittautuminen avoimeen kilpailuun voidaan tehdä vain
seuran välityksellä.
Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

sen seuran nimi johon kilpailija(t)
kuuluu
luokat ja matkat, joissa joukkue tai sen
jäsen aikoo kilpailla
kunkin kilpailijan etu ja sukunimi sekä
nuorten sarjoissa syntymäaika
samat tiedot mahdollisista varamiehistä
nimetyn joukkueen lisäksi osallistuvat
seurat saavat ilmoittaa rajoituksetta va
ramiehiä jokaiseen kilpailuun
osallistuuko Suomen mestaruuskilpailuissa
nuorten tai masters sarjaan ilmoittautuva
kilpailija myös yleiseen sarjaan

Ilmoittautumisessa tulee noudattaa kilpailukutsussa annet
tuja ohjeita ja ilmoittautumismaksu on maksettava kilpai
lun järjestäjän asettamaan määräaikaan mennessä.
6.1.3

Kilpailukutsussa esitetyn kilpailuohjelman mahdollisista
muutoksista tulee ilmoittaa liitolle ja ilmoittautuneille
seuroille vähintään yhtä viikkoa ennen ensimmäistä kilpai
lupäivää.
Avoin kilpailu voidaan siirtää liiton luvalla
toiseen ajankohtaan; tällöin ilmoittautumisaika siirtyy
vastaavasti. Kilpailun siirtyessä toiseen ajankohtaan on
ilmoittautuneilla seuroilla oikeus saada takaisin maksa

mansa ilmoittautumismaksu.
6.1.4

Kuka tahansa seuran lopullisessa ilmoittautumisessa mai
nittu 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 hyväk
sytä.
Jokainen kilpailija, jonka ilmoittautumisen hänen oma seu
ransa on hänelle vahvistanut joukkueenjohtajien ensimmäi
sessä kokouksessa, on velvollinen osallistumaan ko. kil
pailuun. Jos kilpailija ei ilman kilpailutoimikunnan hy
väksymää pätevää syytä kuitenkaan osallistu lähtöön, hänet
hylätään koko kilpailusta.
Kilpailijan, joka myöhästyy
lähdöstä, katsotaan vapaaehtoisesti luopuneen kilpailusta
ja hänet hylätään tämän säännön mukaisesti. Ilmoittautu
mismaksua ei palauteta.
Mikäli kilpailu peruutetaan liian pienen osanottajamäärän
vuoksi, on siihen ilmoittautuneilla oikeus osallistua muun
sarjan kilpailuun jos se on mahdollista.

6.3

Kilpailusäännöt
Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin Kanoottiliiton
hyväksymiä Kansainvälisen Kanoottiliiton (ICF) laatimia
teknisiä kilpailusääntöjä.

7

KILPAILUN AIKAINEN ORGANISAATIO

7.1

Toimihenkilöt
Avoimet kilpailut on pidettävä seuraavien toimihenkilöiden
valvonnassa:
Ylituomari
Kilpailun johtaja
Kilpailusihteeri
Lähettäjä(t)
Linjatuomari
Ratatuomari
Maalituomari(t)
Ajanottaja(t)
Mittamies
Välinetarkastaja
Turvallisuuspäällikkö
Kuuluttaja

Lehdistösihteeri
Luetellut
toimitsijat
ovat
pakolliset
mestaruuskil
pailuissa, mutta muissa avoimissa kilpailuissa yksi toi
mitsija voi tarvittaessa vastata useammasta tehtävästä.
Kilpailun pääjärjestelyistä huolehtii kilpailutoimikunta,
johon kuuluvat:
Ylituomari
Kilpailun johtaja
Turvallisuuspäällikkö
Kilpailutoimikunta on velvollinen:

7.2

a)

järjestämään kilpailun ja valvomaan sen suoritusta;

b)

epäsuotuisan sään sattuessa tai jos muut edeltä aa
vistamattomat seikat tekevät kilpailun suorittamisen
mahdottomaksi, siirtämään sen ja määräämään toisen
ajankohdan sen pitämiseksi;

c)

ottamaan vastaan tehdyt protestit
syntyneet erimielisyydet;

d)

ratkaisemaan diskvalifiointikysymykset, milloin kil
pailun aikana on rikottu kilpailusääntöjä. Jos kil
pailija on loukkaantunut jossakin erässä, kilpailu
toimikunta voi antaa hänen osallistua toiseen erään
tai loppukilpailuun. Kilpailutoimikunnan päätöksen on
perustuttava kilpailusääntöihin. Mahdollisten ran
gaistusten on perustuttava kilpailusääntöihin ja ky
seistä kilpailua pidempien kilpailukieltojen langet
taminen on alistettava liiton hallituksen päätettä
väksi;

e)

kuulemaan sitä tuomaria, jonka valvonnan alaisena
sääntöjä väitetään rikotun, ennen kuin tekee päätök
sen sen johdosta, että sääntöjä väitetään rikotun.
Kilpailutoimikunnan on kuultava myös muiden toimihen
kilöiden mielipidettä, mikäli sillä oletetaan olevan
merkitystä väitetyn rikkomuksen selvittämisessä;

f)

jos joku toimikunnan jäsen kuuluu johonkin seuraan,
joka on yhteydessä väitettyyn rikkomukseen, lakkaute
taan hänen tehtävänsä tämän tapauksen osalta.

ja

ratkaisemaan

Toimitsijoiden tehtävät:
Kilpailutoimitsijoiden tehtävät määritellään Kanoottilii
ton hyväksymissä Kansainvälisen Kanoottiliiton (ICF) laa
timissa teknisissä kilpailusäänöissä.

8

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

8.1

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

