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1. YLEISET MÄÄRÄYKSET
1.1. Sääntöjen pätemisjärjestys
Nämä säännöt täydentävät Suomen Melonta- ja Soutuliiton (”Liitto”) yleisiä kilpailusääntöjä ja
koskevat kaikkia Suomessa järjestettäviä kanoottipooloturnauksia ja -kilpailuja. Muilta osin
sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Kansainvälisen Kanoottiliiton (ICF) kilpailusääntöjä.

2. EDUSTUSMÄÄRÄYKSET
2.1. Edustusoikeus muissa kuin avoimissa kilpailuissa
Muissa kuin avoimissa kilpailuissa voi kilpailija edustaa vain yhtä joukkuetta yhdessä sarjassa.
Hän voi kuitenkin edustaa toista seuraa toisessa sarjassa tai samaa seuraa eri sarjassa.
Muissa kuin avoimissa kilpailuissa saa joukkueessa olla pääsääntöisesti enintään yksi seuran
ulkopuolinen kilpailija. Joukkueen edustama seura määräytyy enemmistöseuran mukaan.
Joukkueenjohtajien kokous voi hyväksyä poikkeuksen tähän sääntöön. Kaikki seuran ulkopuoliset
kilpailijat 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.
2.2. Osallistumisoikeus
Avoimissa sekä muissa kilpailuissa voivat pojat ja naiset osallistua miesten sarjaan, tytöt naisten
sarjaan, sekä naiset miesten sarjaan, mikäli tämä ei häiritse kilpailuaikataulun noudattamista.
2.3. Tuomarien osallistumisoikeus kilpailuihin
Avoimen kilpailun tuomarit saavat osallistua kilpailuihin kilpailijana.

3. MESTARUUSKILPAILUT JA KILPAILUSARJAT
3.1. Kilpailusarjat
Avoimia melontakilpailuja voidaan järjestää seuraavissa sarjoissa:
- Miehet ja Naiset yleinen
- Sekajoukkueet yleinen
- Nuoret U18, U21 ja U23
- Juniorit U12, U14 ja U16
- Masters sarja
Sekakilpailut, joissa naiset ja miehet kilpailevat samassa joukkueessa, tai toisiaan vastaan, ovat
sallittuja. Kilpailu voidaan myös järjestään erikseen kutsussa mainittaessa vain
sekajoukkuekilpailuna.
3.2. Mestaruusarvovaatimus
Jotta mestaruuskilpailun sarja saa mestaruusarvon, tulee sarjassa olla vähintään 3 joukkuetta.
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3.3. Seuramestaruuskilpailu
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 liiton osoittaman palkinnon. Toiseksi ja
kolmanneksi pistekilpailussa sijoittuneet seurat palkitaan vastaavasti.
Suomen melonta- ja soutuliiton hallitus valitsee lisäksi Vuoden Poolo- melontaseuran, jonka
valinta ei tapahdu seuramestaruuspisteiden mukaisesti.

4. KILPAILUTEKNISET MÄÄRÄYKSET
4.1. Kilpailukutsu
Kilpailukutsu mestaruuskilpailuihin tulee julkaista liiton nettisivuilla vähintään 30 päivää ennen
ensimmäistä kilpailupäivää. Kilpailukutsu muuhun avoimeen kilpailuun voidaan julkaista muulla
liiton kilpailu- ja valmennusvaliokunnan kanssa sovittavalla tavalla.
Kilpailukutsusta tulee käydä ilmi tiedot:
a. kilpailun tapahtuma-aika ja -paikka
b. kilpailusarjat
c. osallistumismaksun suuruus
d. osallistumismaksun suorittamistapa
e. ilmoittautumisosoite tai kanava johon ilmoittautumiset on lähetettävä
f. viimeinen ilmoittautumisten vastaanottopäivä ja kellonaika. (ks. kohta 3.3)
g. järjestävä seura
h. kilpailun muut tiedot esim. sisä- vai ulkoturnaus
i. Maininta siitä, että kilpailuissa noudatetaan Liiton ADT-ja eettistä säännöstöä.
4.2. Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi:
a. sen seuran nimi johon joukkue kuuluu
b. sarja, johon joukkue osallistuu
c. kunkin kilpailijan etu- ja sukunimi sekä juniori, nuorten ja masters -sarjoissa
syntymäaika
Ilmoittautumisessa tulee noudattaa kilpailukutsussa annettuja ohjeita ja Kansainvälisen
Kanoottiliiton vahvistamien sääntöjen joukkuekokoa. Osallistumismaksu on maksettava
viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.
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4.3. Muutokset kilpailuohjelmiin
Kilpailukutsussa esitetyn kilpailuohjelman mahdollisista muutoksista tulee ilmoittaa liiton
kilpailu- ja valmennusvaliokunnalle ja ilmoittautuneille seuroille vähintään viikkoa ennen
ensimmäistä kilpailupäivää. Avoin kilpailu voidaan siirtää kilpailu- ja valmennusvakiokunnan
luvalla toiseen ajankohtaan; tällöin ilmoittautumisaika siirtyy vastaavasti. Kilpailun siirtyessä
toiseen ajankohtaan on ilmoittautuneilla seuroilla oikeus saada takaisin maksamansa
ilmoittautumismaksu, mikäli eivät voi osallistua kilpailuun ajankohdan siirron vuoksi.
Mikäli kilpailu peruutetaan liian pienen osanottajamäärän vuoksi, on siihen ilmoittautuneilla
oikeus osallistua muun sarjan kilpailuun, jos se on mahdollista.
4.4. Muutokset joukkueisiin
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.
4.5. Kilpailusäännöt
Kilpailuissa noudatetaan Melonta ja Soutuliiton hyväksymiä Kansainvälisen Kanoottiliiton (ICF)
laatimien teknisten kilpailusääntöjen suomennoksia.
Ristiriitaisuuksien ilmetessä hyväksyttyjen sääntösuomennosten ja Kansainvälisen Kanoottiliiton
laatimien teknisten sääntöjen välillä, ratkaisee 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.

5. KILPAILUN AIKAINEN ORGANISAATIO
5.1. Toimihenkilöt
Avoimen kilpailun organisaation tulee olla Kansainvälisen Kanoottiliiton kanoottipoolosääntöjen
mukainen. Näissä säännöissä mainitun kilpailukomitean protestien käsittelyvelvollisuus on
avoimissa kilpailuissa tuomarineuvostolla eli juryllä.
5.2. Tuomarineuvosto
Avoimissa kilpailuissa tuomarineuvoston valitsee joukkueenjohtajien kokous.
5.2.1. Tuomarineuvoston koostumus
Tuomarineuvosto nimitetään joukkueenjohtajien kokouksessa. Nimitys voi perustua
kilpailujärjestäjän ehdotukseen.
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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.

6. JÄRJESTÄJÄN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET
6.1. Tuomarialue
Suomen mestaruuskilpailuissa tuomarialueen tulee vastata Kansainvälisen kanoottipoololiiton
tuomariohjeistusta.

