Suomen Melonta- ja Soutuliitto
Freestylejaosto
Freestylen 2021 MM-joukkueen valintakriteerit
Freestylen 2021 MM-kilpailut järjestetään Iso-Britanniassa, Nottinghamissa 13-17.7.2021.
Näiden valintakriteerien päämäärä on valita kilpailuihin edustusjoukkue, jolla on parhaat
menestymismahdollisuudet.
Kilpailijoiden valitsemiseksi 2021 MM-kilpailuihin järjestetään yksi katsastuskilpailu, jona toimii
suunnitellut 2020 SM-kilpailut Neitikoskella lauantaina 5.9.2020 olosuhteiden niin salliessa. Jos
olosuhteet estävät katsastuskilpailun järjestämisen syksyllä 2020, katsastukset siirretään
keväälle 2021.
Katsastuskilpailuihin osallistuneille kilpailijoille, jotka eivät ylittäneet karsintarajaa, järjestetään
tarvittaessa erillinen näyttökilpailu katsastuskilpailujen jälkeisenä päivänä. Kilpailijoiden, jotka
haluavat osallistua erilliseen näyttökilpailuun, pitää ilmoittaa siitä freestylejaostolle viipymättä
katsastuskilpailujen virallisten tulosten selvittyä. Ensisijaisena valintakriteerinä toimii aina
sijoitus katsastuskilpailussa.
Molemmissa kilpailuissa huomioidaan sarjat K1M, K1N, K1JRM ja K1JRN.
Edustusjoukkuevalinnassa huomioidaan vain suoritukset, jotka on tehty sarjassa, jonka paikkaa
tavoittelee (esimerkiksi sarjan K1JRN kilpailijan suorituksia sarjassa K1N ei huomioida MMvalinnassa, vaikka kyseisen sarjan SM-kilpailuun hän voikin osallistua).
Kaikilta kilpailuihin lähetettäviltä kilpailijoilta edellytetään valmiutta menestyä kansainvälisissä
kilpailuissa sekä taitotasoa, jolla kilpailijalla on onnistuessaan mahdollisuudet yleisissä
valintakriteereissä edellytettävään sijoitukseen. Vaadittavan tason todistamiseksi kilpailijan
kaikkien katsastuskilpailusuoritusten parhaan yksittäisen suorituksen (runin) pitää olla
vähintään seuraava pistemäärä, joka perustuu aiempien EM- ja MM-kilpailuiden pistemääriin:
•
•
•
•

K1M: 350 pistettä (5 maapaikkaa)
K1N: 125 pistettä (5 maapaikkaa)
K1JRM: 100 pistettä (3 maapaikkaa)
K1JRN: 20 pistettä (3 maapaikkaa)

Katsastuskilpailun tulosten perusteella freestylejaosto esittää sarjoista K1M ja K1N neljää
parasta, sarjoissa K1JRM ja K1JRN kahta parasta sarjaa kohden suoraan MM-joukkueeseen
edellyttäen, että kilpailija on ylittänyt ylläolevat sarjakohtaiset pisterajat. Tasapisteissä olevien
kilpailijoiden osalta paras yksittäinen runi ratkaisee korkeamman sijoituksen. Näiden ollessa
samat toiseksi paras runi ratkaisee jne. Jaosto esittää näyttökilpailussa pisterajan ylittänyttä
joukkueeseen, jos sarjan paikkoja ei ole täytetty katsastuskilpailun perusteella.
Jokaisessa sarjassa on jaostolla harkintansa mukaan käytettävissään yksi ns. villi kortti, jota
voidaan käyttää sarjojen viimeisten paikkojen täyttämiseen katsastuskilpailun/näyttökilpailun
tuloksista riippumatta. Villin kortin käytöstä päättää freestylejaosto. Jollei jaosto päätä esittää
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villin kortin käyttämistä, esitetään viimeiselle paikalle seuraavaksi parhaiten (5./5./3./3.)
sijoittunutta, joka on ylittänyt sarjakohtaiset minimipisteet.
Poissaolo katsastuskilpailuista:
Jos kilpailija on pakottavasta syystä poissa katsastuskilpailusta ja haluaa tulla otetuksi
huomioon villin kortin valinnassa, pitää hänen toimittaa mahdollisimman aikaisin, kuitenkin
ennen katsastuskilpailua, kirjallinen selvitys freestylejaostolle poissaolon syystä. Kilpailijan
pitää myös kirjallisesti perustella jaostolle, miksi hänet tulisi valita mukaan MM-joukkueeseen
katsastuskilpailujen ulkopuolelta. Jaosto voi selvityksen perusteella harkintansa mukaan ottaa
katsastuskilpailuista hyvin perustelluista syistä poissa olleen mukaan villin kortin valintaan.
Jaosto tekee esityksensä MM-kilpailuihin lähetettävästä joukkueesta Melonta- ja soutuliiton
kilpailu- ja valmennusvaliokunnalle vuoden 2020 loppuun mennessä, minkä jälkeen valiokunta
tekee päätöksensä joukkueesta kokousaikataulunsa puitteissa.
MM-kilpailuihin tähtäävän kilpailijan pitää ilmoittaa halustaan lähteä MM-kilpailuihin erikseen
jaostolle sähköpostilla ennen katsastuskilpailuna toimivaa kilpailua.
Kaikkien MM-kilpailuihin lähetettävien on allekirjoitettava liiton voimassa oleva
urheilijasopimus, mikä on edellytys kilpailuihin osallistumiselle.
Liitto tukee rahallisesti kaikkia kilpailuihin lähetettäviä tasapuolisesti lajin käytettävissä olevan
budjetin puitteissa, kuitenkin niin, että juniorisarjalaisten tuki voi olla aikuisia korkeampi.
Valitukset ja muutoksenhakumenettely
Jaosto julkistaa valinnat välittömästi valintapäätöksen jälkeen. Urheilija voi kysyä perusteluita
valinnoista jaostolta tai kilpailu- ja valmennusvaliokunnalta.
Valinta-asioista koskevat valitukset ja muutoksenhaku tulee toimittaa kirjallisena SMSL:n
hallitukselle 2 vrk:n kuluessa valintojen tiedoksi saamisesta.
Hallitus käsittelee valitukset ja muutoksenhaut mahdollisimman pikaisesti.
Jos urheilija on edelleen vastineen saatuaan tyytymätön päätökseen, hän voi osoittaa
oikaisuvaatimuksen urheilun oikeusturvalautakunnalle.
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