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1. YLEISET MÄÄRÄYKSET
1.1.

Säännöt ja niiden noudattaminen (SMSL 1.1)

Näitä sääntöjä noudatetaan Suomessa järjestettävissä kanoottipooloturnauksissa ja -kilpailuissa.
Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Kansainvälisen Kanoottiliiton (ICF)
kilpailusääntöjä ja Melonta- ja Soutuliiton (SMSL) yleisiä kilpailu- ja antidopingsääntöjä sekä
eettisiä ohjeita.
Otsikoissa olevat viittaukset kertovat mihinkä kohtaan ICF/SMSL sääntöjä tämä säännöstö
vaikuttaa.
1.2.

Kilpailut (SMSL 1.2, 1.3, 1.4)

Avoimeksi kilpailuksi luetaan vain Suomen mestaruuskilpailut. Suomen mestaruuskilpailujen
(SM) järjestämislupaa haetaan poolojaostolta vähintään 6 kuukautta ennen kilpailu ajankohtaa.
Poolojaosto käsittelee hakemukset ja tekee esityksen SMSL:lle kisojen järjestäjästä.

2. EDUSTUSMÄÄRÄYKSET
2.1.

Edustusoikeus kilpailuissa (ICF 6.3.2)(SMSL 2.3, 2.4)

SM-kilpailuissa voi pelaaja edustaa yhdessä sarjassa yhtä seuraa ja joukkuetta yhdessä sarjassa.
Pelaaja voi edustaa toista seuraa ja joukkuetta toisessa sarjassa.
Kilpailuissa joukkueen edustama seura määräytyy enemmistöseuran mukaan.
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.

Tuomarien osallistumisoikeus kilpailuihin (SMSL 2.6)

Kilpailujen tuomarit saavat osallistua kilpailuihin kilpailijana.

3. KILPAILUSARJAT JA MESTARUUSKILPAILUT
3.1.

Kilpailusarjat (ICF 4.1, 6.3.1, 10.1.1)(SMSL 3.1,3.6)

SM- kilpailuja voidaan järjestää seuraavissa sarjoissa:
•
•
•
•
•
•

Avoin
Miehet
Naiset
Nuoret U18 ja U21
Juniorit U12, U14 ja U16
Masters -sarja
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Jotta mestaruuskilpailun sarja järjestetään, tulee sarjassa olla vähintään 3 joukkuetta. SM kilpailun avoimessa sarjassa voi joukkue koostua pelaajista ikään ja sukupuoleen katsomatta.
Naisten ja miesten sarjoihin voivat osallistua myös nuoret, juniorit ja masters -sarjan pelaajat.
Muissa kuin SM- kilpailuissa voidaan poiketa näistä sarjoista ja joukkueen pelaajamääriä
koskevista vaatimuksista. Useampaa sarjaa pelaavan pelaajan rangaistuskortit lasketaan
sarjakohtaisesti.

4. KILPAILUTEKNISET MÄÄRÄYKSET
4.1.

Kilpailukutsu (ICF 1.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.4.2.b) (SMSL 4.1)

Kilpailukutsu tulee julkaista liiton nettisivuilla vähintään 30 päivää ennen ensimmäistä
kilpailupäivää.
Kilpailukutsusta tulee käydä ilmi tiedot:
a.

kilpailun tapahtuma-aika ja -paikka

b.

kilpailusarjat

c.

osallistumismaksun suuruus

d.

osallistumismaksun suorittamistapa

e.

ilmoittautumistapa sekä osoite tai kanava johon ilmoittautumiset on
lähetettävä

f.

viimeinen ilmoittautumisten vastaanottopäivä, joka on vähintään kaksi
viikkoa ennen kilpailua

g.

järjestävä seura

h.

kilpailun muut tiedot esim. onko kyseessä sisä- vai ulkoturnaus

i.

Maininta siitä, että kilpailuissa noudatetaan voimassaolevia ADTsäännöstöjä ja eettisiä ohjeita

4.2.

Ilmoittautuminen (SMSL 1.5, 3.4, 4.3)

Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi:
a.

seuran nimi

b.

sarja

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, joka on 10 pelaajaa/joukkue.
Osallistumismaksu on maksettava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.
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4.3.

Otteluohjelma (ICF 9.1)(SMSL 3.2)

SM-kilpailuissa otteluohjelma tulee julkistaa viimeistään yksi (1) viikko ennen kilpailua. Erittäin
painavasta syystä otteluohjelma voidaan julkistaa vasta kaksi (2) päivää ennen kilpailun
alkamista Erittäin painavaksi syyksi lasketaan esimerkiksi yhdenkin joukkueen poisjääminen.
4.4.

Muutokset kilpailuohjelmiin (ICF 6.5, 6.6)(SMSL 1.5, 4.3)

Kilpailukutsussa esitetyn kilpailuohjelman muutoksista tulee ilmoittaa seuroille vähintään
viikkoa ennen ensimmäistä kilpailupäivää. SM- kilpailu voidaan siirtää poolojaoston luvalla
toiseen ajankohtaan; tällöin ilmoittautumisaika siirtyy vastaavasti. Kilpailun siirtyessä toiseen
ajankohtaan on seuroilla oikeus saada takaisin maksamansa ilmoittautumismaksu, mikäli he eivät
voi osallistua.
Mikäli kilpailu peruutetaan liian pienen osanottajamäärän vuoksi, on siihen ilmoittautuneilla
oikeus osallistua muun sarjan kilpailuun, jos se on mahdollista.
4.5.

Pelaajamuutokset (ICF 6.4.5)

Pelaajamuutokset on ilmoitettava kilpailun järjestäjälle viimeistään joukkueenjohtajien
kokouksessa. Sarjaan oikeutettu saman seuran pelaaja voidaan vaihtaa toiseen.
Jos joukkue ei ilman kilpailun tuomarineuvoston hyväksymää pätevää syytä kuitenkaan osallistu
kilpailuun, osallistumismaksua ei palauteta. Mikäli tuomarineuvosto hyväksyy peruutuksen syyn,
osallistumismaksu palautetaan. Jos sarja peruutetaan liian pienen osanottajamäärän vuoksi, on
siihen ilmoittautuneilla oikeus osallistua muun sarjan kilpailuun, jos se on mahdollista. Jos
mahdollisuutta toiseen sarjaan osallistumisesta ei ole, palautetaan osallistumismaksu.
4.6.

Pelaajien varustus (ICF 3.3.3, 3.6.1)

Kilpailuissa sallitaan saman joukkueen pelaajille eriväriset kannet, aukkopeitteet, kypärät ja
paidat, pois lukien SM- kilpailut, joissa paitojen tulee olla saman väriset.
4.7.

Pelialueen vaatimukset (ICF 8.)

Pelikenttä, kentän merkinnät ja varusteet voivat poiketa sisätiloissa pelattaessa ICF:n kohtien
8.1-8.12 säännöistä pois lukien kohta 8.6.

5. KILPAILUN AIKAINEN ORGANISAATIO
5.1.

Toimihenkilöt (ICF 2.4, 2.5, 7, 11.1)

Kilpailun järjestävä seura nimittää kilpailun johtajan. Kilpailun johtaja voi nimittää muita
toimihenkilöitä tarpeen mukaan. Kilpailun johtajan vastuulla on pitää joukkueenjohtajien kokous
tai toimittaa vastaava tieto joukkueenjohtajille muilla tavoin. Tuomarineuvosto muodostuu
kohdan 5.2 mukaan. Protestien käsittelyvelvollisuus on kilpailuissa tuomarineuvostolla.

5.2.

Tuomarineuvosto (ICF 7.2.4, 7.2.5, 10.27, 10.32, 11.1, 11.2) (SMSL 3.5)
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Joukkueenjohtajat muodostavat tuomarineuvoston. Joukkueenjohtajat voivat valita kokouksessa
tuomarineuvostoon myös muita jäseniä. Protestien käsittelyvelvollisuus on kilpailuissa
tuomarineuvostolla.
Mikäli tuomarineuvoston jäsen on ollut tuomarina tai pelaajana ottelussa tai hänen edustamansa
seura on protestin osapuolena, hän on esteellinen osallistumaan tapauksen käsittelyyn. Häntä
voidaan kuitenkin kuulla sääntöasiantuntijan asemassa, mutta hän ei saa osallistua muutoin
päätöksentekoon.
Mikäli kiistaa ei saada ratkaistua tuomarineuvostossa, niin asian käsittely siirretään asiasta
vastaavalle Suomen Melonta- ja Soutuliiton valiokunnalle.
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