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MELONNAN SUOMEN CUP SÄÄNNÖT 2019
Säännöt hyväksytty:

Rata- ja maratonjaoston kokous 27.1.2019

Laatija / tiedustelut:

Marjaana Risku

1

YLEISTÄ

Näissä säännöissä määrätään Suomen Melonta- ja Soutuliiton alaisissa rata- ja
maratonmelontakilpailuissa kilpailtavan Melonnan Suomen Cup (jatkossa Cup tai kilpailusarja)
kilpailusarjan säännöistä ja pistelaskennasta. Cup:iin kuuluvat osakilpailut ja niissä melottavat
matkat ja sarjat määräävät vuosittain Suomen Melonta- ja Soutuliiton rata- ja maratonjaosto.
Kilpailusarjan tavoitteena on lisätä suomalaisten melojien osallistumista monipuolisesti
kilpailumatkoille sekä lisätä nuorten melojien määrää.
Kilpailusarjan osakilpailut käydään Suomen Melonta- ja Soutuliiton ratamelonta- tai
maratonmelontasääntöjen mukaisesti. Kilpailijoiden kaluston ja varusteiden pitää täyttää näiden
kilpailusääntöjen vaatimukset paitsi niissä poikkeustapauksissa, joista määrätään näissä
säännöissä.

2

PISTELASKENTA

2.1

Henkilökohtaiset pisteet

Henkilökohtaiset pisteet lasketaan seuraavissa yksikkösarjoissa:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pojat 10 vuotta
Pojat 12 vuotta
Pojat 14 vuotta
Pojat 16 vuotta
Pojat 18 vuotta
Miehet
Miehet yli 40 vuotta
Miehet yli 50 vuotta
Miehet yli 60 vuotta
Miehet yli 70 vuotta
Paramelonta miehet

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tytöt 10 vuotta
Tytöt 12 vuotta
Tytöt 14 vuotta
Tytöt 16 vuotta
Tytöt 18 vuotta
Naiset
Naiset yli 40 vuotta
Naiset yli 50 vuotta
Naiset yli 60 vuotta
Naiset yli 70 vuotta
Paramelonta naiset
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Pistelasku tapahtuu ikäluokittain. Sama meloja voi meloa oman ikäluokkansa lisäksi myös
ylemmissä ikäluokissa ja saa pisteet molempiin sarjoihin. Ko. meloja on siis pistelaskussa mukana
molemmissa sarjoissa. Masters-ikäluokkien (40v. / 50v. / 60v. / 70v.) meloja voi osallistua oman
ikäluokkansa lisäksi myös alempiin ikäluokkiin ja on pistelaskussa mukana kaikissa niissä sarjoissa,
joihin on osallistunut. Eri sarjoista saatuja pisteitä ei voi yhdistää. Tämä sääntö on voimassa niissä
kilpailuissa, joissa jokaiselle sarjalle on omat erilliset lähdöt. Tavallisissa Suomen Cup-kilpailuissa
pisteet saa vain yhdestä sarjasta. Siis yhdellä melontasuorituksella voi saada pisteitä vain yhteen
sarjaan.
Vain Suomen Melonta- ja Soutuliittoon kuuluvan seuran urheilija voi saada pisteitä.
2.2

Seurapisteet

Kilpailusarjassa lasketaan henkilökohtaisten pisteiden lisäksi seurapisteet. Seurapisteisiin lasketaan
kilpailijoiden yhden sarjan henkilökohtaisten pisteiden lisäksi pisteet miehistökanoottimatkoilta
sekä nuorisoviesteistä. Jos miehistökanootissa tai viestijoukkueessa on melojia useammasta
seurasta, pisteet jaetaan miehistön jäsenten suhteessa.
Vain Suomen Melonta- ja Soutuliittoon kuuluva seura voi saada pisteitä.
2.3

Pisteet

Kilpailusarjassa saa pisteitä sijoitusten mukaan seuraavasti:
Sija
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2.

3.
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Yleisen sarjan osalta kokonaiskilpailun pistelaskuun osalta huomioidaan noin ¾ osaa kauden
kaikista lähdöistä. Melonta- ja Soutuliiton rata- ja maratonjaosto määrittelee ja päivittää vuosittain
näihin sääntöihin yleisten sarjojen lähtöjen maksimimäärän, joka lasketaan mukaan
kokonaiskilpailupisteisiin.
Suomen Cup 2019 kokonaispisteisiin laskettavat lähtöjen maksimimäärät ovat:
Miehet yleinen 20 lähtöä
Naiset yleinen 20 lähtöä
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KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISMAKSUT

Seurat ilmoittavat edustajansa Melonnan Suomen Cupin osakilpailuihin kilpailujärjestäjän
julkaiseman kilpailukutsun mukaisesti.
Pakottavista syistä johtuvat muutokset ja poisjäännit ilmoitetaan suoraan kilpailujärjestäjälle tai
joukkueenjohtajien kokouksessa.
Kilpailusarjan matkojen osanottomaksut ovat seuraavat:
●
●
●
●
●
●

K-1: 14€
K-2: 19€
K-4: 29€
Viesti: 19€
Maraton K-1: 25€
Maraton K-2: 30€

Järjestävä seura tilittää Suomen Melonta- ja Soutuliitolle 3€/suoritus kilpailun järjestämismaksuna.
Näillä rahoilla hankitaan kilpailusarjan loppupalkinnot.

4
4.1

PALKITSEMISET

Osakilpailujen palkitsemiset

Kilpailusarjan osakilpailuissa järjestäjä palkitsee eri sarjojen melojat seuraavasti:
Tytöt ja Pojat 10v: Palkitaan 3 parasta kultakin matkalta mitaleilla tai vastaavilla palkinnoilla.
Tytöt ja Pojat 12v: Palkitaan 3 parasta kultakin matkalta mitaleilla tai vastaavilla palkinnoilla.
Tytöt ja Pojat 14v: Palkitaan kunkin kilpailupäivän matkoilta 3 eniten pisteitä kerännyttä melojaa
mitaleilla tai vastaavilla palkinnoilla.
Tytöt ja Pojat 16v: Palkitaan kunkin kilpailupäivän matkoilta 3 eniten pisteitä kerännyttä melojaa
mitaleilla tai vastaavilla palkinnoilla.
18v ja vanhemmat ikäsarjat: Ei palkita osakilpailuissa.
4.2

Kokonaissarjan palkitsemiset

Ikäluokittain kolme eniten pisteitä kerännyttä urheilijaa kustakin kappaleessa 2.1 luetellusta
ikäluokasta palkitaan kauden päätteeksi järjestetyssä palkintojenjakotilaisuudessa. Palkintojen
hankinnasta vastaa Suomen Melonta- ja Soutuliiton rata- ja maratonjaosto.
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Seurapisteissä kolme parasta seuraa palkitaan kauden päätteeksi järjestettävässä
palkintojenjakotilaisuudessa. Palkintojen hankinnasta vastaa Suomen Melonta- ja Soutuliiton rataja maratonjaosto.
Kaudella 2019 kokonaiskilpailuista palkitaan seuraavasti:
● Miehet ja naiset yleinen: 1. 500€, 2. 300€, 3. 200€
● Muut yksikkösarjat palkitaan pokaaleilla tai tavarapalkinnoilla
● Seurapisteissä palkitaan kolme parasta seuraa pokaaleilla

5

MIEHISTÖKAJAKKISÄÄNNÖT

Kilpailusarjan osakilpailuihin saa osallistua myös miehistöillä, joihin kuuluu melojia useammasta
kuin yhdestä seurasta.

6

KALUSTOSÄÄNNÖT

Kaikissa kilpailusarjoissa melotaan kilpailutapahtuman ja -sarjan mukaisella, Suomen Melonta- ja
Soutuliiton kilpailusääntöjen (joko ratamelonta tai maratonmelonta) määräämällä kalustolla.
Poikkeuksena 10-vuotiaiden sarja, jossa kajakkien minimipainorajaa ei sovelleta. 10-vuotiaiden
sarjassa melotaan muuten samalla kalustolla kuin 12-vuotiaissa.
Kilpailuissa, jotka ovat kilpailukalenterissa merkitty maratonkilpailuiksi, melotaan
maratonsääntöjen mukaisella kalustolla. Ratamelontakilpailujen yhteydessä melottavat
kierroskilpailut ja minimaratonlähdöt melotaan ratamelontasääntöjen mukaisella kalustolla.

7

NUORISOVIESTIJOUKKUE

Nuorisoviestin joukkueeseen kuuluu kolme (3) melojaa seuraavin rajoituksin:
● Joukkueessa täytyy olla molempien sukupuolten edustaja.
● Joukkue koostuu melojista, joista yksi kilpailee 12-vuotiaiden sarjassa, yksi 14-vuotiaiden
sarjassa ja yksi 16-vuotiaiden sarjassa. Minkä tahansa näistä joukkueen jäsenistä voi korvata
nuoremmalla melojalla.
Melojat kilpailevat oman ikäsarjansa mukaisella kalustolla ja varustuksella.
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KILPAILUSARJAN OSAKILPAILUT KAUDELLA 2019

Kilpailukalenteri ja kilpailuformaatit löytyvät linkistä:
https://www.melontajasoutuliitto.fi/lajit/ratamelonta/kilpailukalenteri/rata-ja-maratonmelonta2019/

Suomen Melonta- ja Soutuliitto, Valimotie 10, 00380 Helsinki
+358 44 727 3229, toimisto@smsl.fi, www.melontajasoutuliitto.fi

Suomen Melonta- ja Soutuliitto
Rata- ja maratonjaosto

27.1.2019
Sivu 6(7)

OHJEITA KILPAILUN JÄRJESTÄJÄLLE

1

KILPAILUKUTSU

Kilpailussa melottavat kilpailutapahtumat on kerrottu aiemmin tässä dokumentissa. Kilpailun
järjestäjä tekee kilpailukutsun, joka julkaistaan järjestävän seuran www-sivuilla sekä toimitetaan
pdf-muodossa SMSL:n toimistolle kuusi viikkoa ennen kilpailutapahtuman alkua, toimisto@smsl.fi
osoitteeseen julkaistavaksi kilpailukalenterissa.

2

ILMOITTAUTUMISET KILPAILUIHIN JA TULOSPALVELU

Kilpailuilmoittautumiset hoidetaan kaudella 2019 kunkin osakilpailun kilpailukutsussa olevien
ohjeiden mukaisesti.

3

OSANOTTOMAKSUT JA PALKINNOT

Kilpailujen osanottomaksut on kerrottu aiemmin tässä dokumentissa. Suomen Melonta- ja
Soutuliitto laskuttaa kilpailun järjestäjältä 3€/kilpailusuoritus kilpailujen järjestämismaksua. Tästä
kertyneellä rahasummalla kustannetaan kokonaiskilpailun palkinnot.
Osakilpailun palkintojen hankkimisesta vastaa kilpailun järjestäjä. Kuinka kilpailijoita palkitaan, on
esitetty aiemmin tässä dokumentissa.

4

TULOSTEN TOIMITTAMINEN JULKAISTAVAKSI

Tulokset julkaistaan online-tulospalveluna internetissa kilpailujen aikana, jos internetyhteys on
käytettävissä. Kilpailujen jälkeen kilpailun järjestäjä luo tuloksista julkaisukelpoisen pdf-tiedoston,
joka toimitetaan Suomen Melonta- ja Soutuliittoon, toimisto@smsl.fi.
Lisäksi kilpailun järjestäjä toimittaa heti kilpailujen päätyttyä kilpailujen yleisten sarjojen keskeiset
tulokset sähköpostitiedotteeseen julkaistavaksi ainakin seuraaviin tiedotusvälineisiin:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

al.urheilu@aamulehti.fi
hs.urheilu@hs.fi
urheilu@hameensanomat.fi
il.urheilu@iltalehti.fi
urheilu@iltasanomat.fi
ts.urheilu@ts.fi
sports@mtv.fi
yle.urheilu@yle.fi
sport@stt-lehtikuva.fi
sport@stt.fi
urheilu-uutiset@nelonenmedia.fi
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● sport@hbl.fi

5

TURVASUUNNITELMA

Laki vaatii kilpailutapahtuman järjestäjän laatimaan tapahtumasta turvasuunnitelman.
Kilpailujärjestäjä voi pyytää turvasuunnitelman malleja osoitteesta kai.lindqvist@smsl.fi tai muilta
kilpailujärjestäjiltä

6

KILPAILUSARJAN PISTEET

Kilpailun järjestäjä laskee sarjakohtaiset urheilijapisteet järjestämästään kilpailusta suoraan
tulosluettelon pistesarakkeeseen, ja toimittaa heti kilpailutapahtuman päätyttyä tulokset PDF ja
excel-muodossa melonta- ja soutuliiton toimistolle: toimisto@smsl.fi ja
Melonta- ja soutuliitto vastaa kauden aikaisen kokonaispistelaskun toteutuksesta niin että
viimeistään noin viikko kunkin osakilpailun jälkeen päivitetty kokonaispistetilanne on näkyvillä
SMSL:n www-sivuilla.

7

LIITON JA CUPIN SPONSORIEN NÄKYVYYS

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ja rata- ja maratonjaosto voivat määrätä kilpailujärjestäjän
pitämään esillä määrättyjä sponsorien mainoksia.
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