Liite 2. Olympiasoutu

Olympiasoudun lajikohtainen kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen
valintajärjestelmä vuodelle 2021
Tässä dokumentissa käydään läpi olympiasoudun vuoden 2021 lajikohtainen valintajärjestelmä ja
näyttökilpailut kansainvälisiin kilpailuihin. On tärkeää tutustua huolellisesti myös Suomen melonta- ja
soutuliiton (SMSL) eri lajien kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen valintajärjestelmän yleisosaan,
jossa käydään läpi valintojen yleiset, kaikkia lajeja koskevat säännöt.

1. Näyttökilpailut vuoden 2021 kansainvälisiin kilpailuihin

Näyttökilpailut on listattu pääkilpailukohtaisesti. Kilpailut on jaettu seniorien (1.1.), alle 23-vuotiaiden
(1.2.), juniorien (1.3.) ja opiskelijoiden (1.4.) kilpailuihin.

1.1. Seniorit
Tavoitteena on saavuttaa Tokion olympialaisissa kaksi pistesijaa, mikä edellyttää välitavoitteena
olympiapaikkojen saamista Euroopan olympiakarsintaregatasta 5.-7.4. ja viimeisestä
olympiakarsintaregatasta 16.-18.5.

5.-7.4. Euroopan olympiakarsintaregatta (EOQR), Varese, Italia
Euroopan olympiakarsintaregatan näyttökilpailut ovat:

-

vuoden 2019 maailmancupin kilpailut ja arvokilpailut
vuoden 2020 näyttö- ja arvokilpailut
13.2.2021 maajoukkueen testikilpailu, Gavirate/Varese

Annettujen näyttöjen perusteella olympiasoudun huippu-urheilun asiantuntijaryhmä esittää ja
SMSL:n kilpailu- ja valmennusvaliokunta valitsee venekunnat EOQR-kilpailuihin 13.2. jälkeen.
Jos johonkin veneluokkaan ei ole valittu ketään 13.2. jälkeen, voidaan näyttöjä antaa vielä 7.3.
testikilpailussa ja tarvittaessa 20.3. testikilpailussa Gaviratessa/Varesessa.

9.-11.4. EM-kilpailut, Varese, Italia
EM-kilpailujen näyttökilpailut ovat:

-

vuoden 2019 maailmancupin kilpailut ja arvokilpailut
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-

-

vuoden 2020 näyttö- ja arvokilpailut
7.3.2021 maajoukkueen testikilpailu, Gavirate/Varese

Annettujen näyttöjen perusteella olympiasoudun huippu-urheilun asiantuntijaryhmä esittää ja
SMSL:n kilpailu- ja valmennusvaliokunta valitsee venekunnat EM-kilpailuihin 7.3. jälkeen. Jos
johonkin veneluokkaan ei ole valittu ketään 7.3. jälkeen, voidaan näyttöjä antaa vielä 20.3.2021
testikilpailussa Gaviratessa/Varesessa.
EOQR:ään valitut venekunnat valitaan myös EM-kilpailuihin, jos he haluavat osallistua.

30.4.-2.5. Maailmancup 1, Zagreb, Kroatia
Maailmancupin 1. osakilpailun näyttökilpailut ovat:

-

-

vuoden 2019 maailmancupin kilpailut ja arvokilpailut
vuoden 2020 näyttö- ja arvokilpailut
13.2.2021 maajoukkueen testikilpailu, Gavirate/Varese
7.3.2021 maajoukkueen testikilpailu, Gavirate/Varese
20.3.2021 maajoukkueen testikilpailu, Gavirate/Varese

15.-17.5. Viimeinen olympiakarsintaregatta (FOQR), Luzern, Sveitsi
Viimeiseen olympiakarsintaregattaan valitaan samat venekunnat ja urheilijat kuin Euroopan
olympiakarsintaregattaan on valittu, jos he eivät ole vielä olympiapaikkaa saaneet Euroopan
olympiakarsintaregatasta. Näiden venekuntien lisäksi voidaan tehdä valintoja muihin
veneluokkiin.
Muiden kuin EOQR:ään valittujen veneluokkien osalta viimeisen olympiakarsintaregatan
näyttökilpailut ovat:

-

-

vuoden 2019 maailmancupin kilpailut ja arvokilpailut
vuoden 2020 näyttö- ja arvokilpailut
7.3.2021 maajoukkueen testikilpailu, Gavirate/Varese

Annettujen näyttöjen perusteella olympiasoudun huippu-urheilun asiantuntijaryhmä esittää ja
SMSL:n kilpailu- ja valmennusvaliokunta valitsee venekunnat FOQR-kilpailuihin 7.3. jälkeen. Jos
johonkin veneluokkaan ei ole valittu ketään 7.3. jälkeen, voidaan näyttöjä antaa vielä 20.3.2021
testikilpailussa Gaviratessa/Varesessa.

21.-23.5. Maailmancup 2, Luzern, Sveitsi
Maailmancupin 2. osakilpailun näyttökilpailut ovat:
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-

-

13.2.2021 maajoukkueen testikilpailu, Gavirate/Varese
7.3.2021 maajoukkueen testikilpailu, Gavirate/Varese
20.3.2021 maajoukkueen testikilpailu, Gavirate/Varese
30.4.-2.5. Maailmancup 1, Zagreb, Kroatia

EOQR:ään ja FOQR:ään valitut venekunnat valitaan myös MC-kilpailuihin, jos he haluavat
osallistua.

4.-6.6. Maailmancup 3, Sabaudia, Italia
Maailmancupin 3. osakilpailun näyttökilpailut ovat:
-

-

13.2.2021 maajoukkueen testikilpailu, Gavirate/Varese
7.3.2021 maajoukkueen testikilpailu, Gavirate/Varese
20.3.2021 maajoukkueen testikilpailu, Gavirate/Varese
30.4.-2.5. Maailmancup 1, Zagreb, Kroatia

EOQR:ään ja FOQR:ään valitut venekunnat valitaan myös MC-kilpailuihin, jos he haluavat
osallistua.

23.-30.7. Olympialaiset, Tokio, Japani
Urheilijavalinnat olympialaisiin tekee Suomen Olympiakomitea.
”Tokio kesäolympialaiset 2020 Suomen joukkueen valintajärjestelmä ja -kriteerit,
Olympiakomitea, Huippu-urheiluyksikkö:

1. Yleistä ja valintojen lähtökohdat
a) Valintajärjestelmä tukee tavoitetta saada olympialaisiin parhaat ja eniten
menestyspotentiaalia omaavat urheilijat, jotka kilpailujen aikana ovat parhaassa
tuloskunnossa.
b) Huippu-urheiluyksikkö (HUY) valmistelee yhteistyössä lajiliittojen valmennusjohdon kanssa
valintakriteerien (katso kohta 2) mukaiset olympiavalinnat.
c) HUY valitsee valintakriteerien mukaisesti urheilijat ja joukkueet olympialaisiin. Valinnoissa
huomioidaan kansainväliset lajikohtaiset Tokion Olympialaisten valintakriteerit. Nämä
kriteerit asettavat ne reunaehdot valintakriteereille, joita kansallisten olympiakomiteoiden
on noudatettava. Olympiakomitean hallitus vahvistaa valinnat. Ellei hallitus vahvista
urheilija- ja joukkuevalintoja, asia palautuu HUY:n uudelleen valmisteltavaksi tarpeellisin
ohjein (HUY:n ohjesääntö, 7§) siltä osin kuin esitystä ei ole vahvistettu.
d) HUY valitsee olympiajoukkueen muut jäsenet (yleisjohto, lajijohto, valmentajat,
terveydenhuolto, muut asiantuntijat) olympiakisabudjetin ja kisojen
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akkreditointikiintiöiden rajoissa ja huomioi mahdollisuuksien mukaan myös lajiliittojen
toiveet.
e) Valinnoissa noudatetaan ns. ”jatkuvan/joustavan valinnan” periaatetta, eli urheilijoita ja
joukkueen muita jäseniä voidaan valita valintakriteerien täyttymisen kuluessa siihen
saakka, kun on viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa urheilijoita Tokion
olympiakisajärjestäjille.

2. Valintakriteerit
1§ Olympialaisiin voidaan valita urheilijat ja joukkueet, joilla HUY arvioi olevan kansainvälisten
näyttöjen sekä urheilijoiden ja joukkueiden kehitysennusteen perusteella realistinen
mahdollisuus sijoittua 16 parhaan joukkoon. Kansainvälisten näyttöjen arvioinnissa otetaan
lähtökohtaisesti huomioon tulokset lajin vuosien 2018-2020 kansainvälisissä arvokilpailuissa,
Tokion olympialaisten karsintakilpailuissa (ml. saavutetut tulosrajat) ja maailman cupin
osakilpailuissa sekä sijoitukset lajin virallisessa maailman rankingissa. HUY voi harkintansa
mukaan huomioida valintoja tehtäessä myös muut kansainväliset näytöt.
2§ Olympialaisiin voidaan valita harkinnalla myös uransa nousujohteisessa
kehitysvaiheessa olevia urheilijoita, jotka HUY arvioi kansainvälisten näyttöjen sekä urheilu‐
uran kehityksen perusteella tulevaisuuden arvokilpailumenestyjiksi.
3§ Mikäli kohtien 2.1-2.2 § perusteella kriteerit täyttäviä urheilijoita on lajikohtaisesti
enemmän kuin Suomesta voidaan urheilijoita lähettää, valitaan urheilijat HUY:n arvioinnin ja
harkinnan mukaisessa paremmuusjärjestyksessä soveltaen yllä kuvattuja
arviointikriteereitä.”

Tokion Olympialaisten kansainvälisen lajiliiton (FISA) valintakriteerit:
Qualification System – Games of the XXXII Olympiad – Tokyo 2020, World rowing federation
(FISA) http://www.worldrowing.com/mm//Document/General/General/14/22/42/FINAL2020-04-28-Tokyo2020-RevisedQualificationSyste..._Neutral.pdf

17.-24.10. MM-kilpailut, Shanghai, Kiina
MM-kilpailujen näyttökilpailut ovat:
-

Vuoden 2021 maailmancupin osakilpailut
9.-11.4.2021 EM-kilpailut, Varese
Vuoden 2021 Euroopan ja viimeinen olympiakarsintaregatta (EOQR ja FOQR)
Olympialaiset, Tokio
14.-15.8.2021 SM-kilpailut, Tampere
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1.2. Alle 23-vuotiaat
Olympiasoudun tavoitteena on saada nuorille kansainvälistä kilpailukokemusta lähialueen kilpailuista. Sen
lisäksi kansainvälisellä tasolla kilpailukykyiset venekunnat voidaan valita alle 23-vuotiaiden arvokilpailuihin.
Alle 23-vuotiaiden näyttökilpailut on päivitetty Nordic Open -kilpailujen siirtymisen jälkeen.

7.-11.7. Alle 23-vuotiaiden MM-kilpailut, Racice, Tśekki
Alle 23-vuotiaiden MM-kilpailujen näyttökilpailu on:
- 29.-30.5.2021 Kanavasoudut, Lappeenranta

4.-5.9. Alle 23-vuotiaiden EM-kilpailut, Kruszwica, Puola
Alle 23-vuotiaiden EM-kilpailujen näyttökilpailut ovat:
- 4.-5.7.2021 Kansainväliset kilpailut, Tampere
- 14.-15.8.2021 SM-kilpailut, Tampere

1.3. Juniorit
Olympiasoudun tavoitteena on saada junioreille kansainvälistä kilpailukokemusta etenkin PM-kilpailuista ja
Baltic Cupista. Näihin kilpailuihin pyritään valitsemaan mahdollisimman monta kilpailukykyistä venekuntaa.
Juniorien näyttökilpailut on päivitetty juniorien EM- ja PM-kilpailujen siirtymisen jälkeen.

11.-15.8. Juniorien MM-kilpailut, Plovdiv, Bulgaria
Kilpailuihin ei ole ilmoittautunut yhtään venekuntaa.

Syyskuu, Juniorien PM-kilpailut, Farsta, Ruotsi
Päätös kisojen järjestämisestä ja mahdollinen uusi ajankohta ilmoitetaan kesäkuun alussa.
Valintajärjestelmää päivitetään tämän jälkeen.
Juniorien PM-kilpailuihin voidaan valita jokaiseen veneluokkaan yksi vene maajoukkueedustajaksi. PM-kilpailuihin voi osallistua myös seurajoukkueena.
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25.-26.9. Baltic cup (15-17-vuotiaat), Trakai, Liettua
Baltic Cupin näyttökilpailut ovat:
-

3.-4.7.2021 Kansainväliset kilpailut, Tampere
28.-29.8.2021 Juniorien SM-kilpailut, Valkeakoski

9.-10.10. Juniorien EM-kilpailut, München, Saksa
Juniorien EM-kilpailujen näyttökilpailut ovat:
-

4.-5.7.2021 Kansainväliset kilpailut, Tampere
14.-15.8.2021 SM-kilpailut, Tampere
Juniorien PM-kilpailut, Farsta, jos kilpailut järjestetään syyskuun alussa.

Juniorien EM-kilpailujen siirryttyä keväästä syksyyn urheilijat voivat ilmoittaa uudestaan
tavoittelevansa kilpailuja. Urheilijoiden tulee ilmoittaa veneluokat, joihin he tavoittelevat,
kirjallisesti valmennuspäällikölle 23.5.2021 mennessä.

1.4. Opiskelijat
Olympiasoudun tavoitteena on saada kansainvälistä kilpailukokemusta nuorille ja uransa nousuvaiheessa
oleville urheilijoille. Opiskelijoiden arvokilpailut tarjoavat mahdollisuuden kilpailukokemuksen
kartuttamiseksi ennen siirtymistä seniorien arvokilpailuihin.

14.-16.7. Opiskelijoiden EM-kilpailut (European Universities Games), Belgrad, Serbia
Osallistumisoikeus on 18-30-vuotiailla korkea-asteella opiskelevilla. Joukkue edustaa
kilpailuissa omaa korkeakouluaan. Edustusoikeutta haetaan Opiskelijoiden liikuntaliitosta
(OLL). OLL valitsee urheilijat/joukkueet kilpailuihin hakemusten perusteella.

18.-29.8. Kesäuniversiadit, Chengdu, Kiina
Osallistumisoikeus kilpailuihin on 17-25-vuotiailla (syntynyt 1.1.1996-31.12.2003) korkeaasteella (yliopisto, ammattikorkeakoulu, myös avoimen opintokokonaisuudet) opiskelevilla
urheilijoilla tai aikaisintaan 1.1.2020 valmistuneilla. Universiadit on tarkoitettu lajiliiton
maajoukkueisiin tai valmennusryhmiin kuuluville urheilijoille, joilla on edellytykset menestyä
kilpailuissa. Olympiakomitea tekee valintajärjestelmän kilpailuihin.
Opiskelijoiden EM-kilpailut ja kesäuniversiadit on peruttu vuodelta 2021.
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2. Valintakriteerit ja muut valintasäännöt
2.1. Vaadittavat näytöt
Valintajärjestelmässä lueteltuihin kansainvälisiin kilpailuihin vaaditaan näyttö kilpailukohtaisesti
määritellyssä näyttökilpailussa tai -kilpailuissa. Näyttö vaaditaan siinä veneluokassa, jolla kilpailuihin
tavoitellaan. Mahdolliset joukkueveneiden varahenkilöt voivat antaa näytön yksiköllä. Varahenkilön pitää
olla sitoutunut joukkueen kanssa harjoitteluun joukkueen valmentajan johdolla.
Olympiasoudun omissa testikilpailuissa on kaksi lähtöä, joista toinen on aamupäivällä ja toinen on
iltapäivällä. Molemmat lähdöt huomioidaan näytöiksi. Kilpailuissa, joissa on useampi lähtö
karsintajärjestelmän vuoksi, lopullisen sijoituksen lisäksi tarkastellaan venekunnan suorituskykyä
kokonaisuutena kilpailutapahtumassa.
Kansainvälisiin kilpailuihin tähtäävien soutajien tulee talvikauden aikana suorittaa fyysiset testit
soutuergometrilla. Vaadittavat fyysiset testit ovat 5000 m ja 2000 m. Fyysiset testit tulee olla suoritettu ja
tulokset ilmoitettu kirjallisesti valmennuspäällikölle ennen 31.3.2021. Jos ergometritestien suorittaminen
tuottaa ongelmia lääketieteellisen syyn vuoksi, pitää asiasta olla yhteydessä valmennuspäällikköön ja
voidaan harkita testien korvaavaa suoritustapaa.

2.2. Valintakriteerit
Kansainvälisen kilpailun valintakriteerinä on venekunnan näyttöihin perustuva kilpailukykyisyys kyseessä
olevan kilpailun tasolla. Kilpailukykyisyys arvioidaan näyttökilpailujen sijoitusten, aikojen, aikaerojen ja
suhteellisten aikaerojen maailman kärkeen avulla (ks. SMSL:n eri lajien kansainvälisten kilpailujen ja
arvokilpailujen valintajärjestelmän yleisosa). SMSL:n kansainvälisten kilpailujen sijoitustavoitteet on
määritelty valintataulukossa (Liite a SMSL_Valintataulukko).
Mikäli kriteerit täyttäviä venekuntia on veneluokassa enemmän kuin kyseessä olevaan kilpailuun voidaan
valita, valitaan venekunnat olympiasoudun huippu-urheilun asiantuntijaryhmän arvioinnin ja harkinnan
mukaisessa paremmuusjärjestyksessä soveltaen yllä kuvattuja arviointikriteereitä. Valinnoissa otetaan
huomioon urheilijan suoritusten kokonaisuus sekä painotetaan kansainvälisiä näyttöjä.
Joukkueveneen valinta kansainväliseen kilpailuun edellyttää urheilijoiden sitoutumista joukkueena
harjoitteluun joukkueen valmentajan johdolla. Joukkueveneiden sisäiset urheilijavalinnat tapahtuvat
joukkueen valmentajan johdolla.
Jos kilpailuun valinnan jälkeen joukkueveneessä tulee sairastumisia, niin että valitun joukkuekokoonpanon
osallistuminen kilpailuun estyy, voidaan sairastunut/sairastuneet urheilijat korvata mahdollisella
varahenkilöllä, jolla on riittävän hyvät näytöt yksilönä ja joka on riittävän hyvässä kunnossa ja joka on
harjoitellut joukkueen kanssa tai pystyy liittymään välittömästi joukkueen harjoitteluun ja yhtenäisen
tekniikan saavuttamiseksi arvioidaan olevan riittävästi aikaa. Jos sopivaa varahenkilöä ei ole, niin kilpailuun
valitun joukkueen jäsenet voivat kilpailla muussa mahdollisessa veneluokassa, jos heillä on siihen riittävät
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aikaisemmat näytöt tai jos ehditään riittävän ajoissa järjestää näyttömahdollisuus. Näyttömahdollisuudeksi
tällaisessa tapauksessa riittää järjestetty testisoutu, jota on liiton edustaja valvomassa.

2.3. Kevyt luokka
Kevyen luokan painoraja SMSL:n näyttökilpailuissa on miehille 75 kg ja naisille 61,5 kg.

2.4. Ilmoittautuminen
Urheilijoiden on pitänyt ilmoittaa kilpailut ja veneluokat, joihin he tavoittelevat, kirjallisesti
valmennuspäällikölle 13.11.2020 mennessä. Ilmoittautumisesta on annettu ohjeet olympiasoudun
syysleirillä 25.10.2020. Ohjeet on lisäksi lähetetty sähköpostilla valmennusryhmäurheilijoille, syysleirille
osallistuneille urheilijoille ja valmentajille sekä olympiasoudun seuroille. Ilmoittautuminen koskee kaikkia
tämän valintajärjestelmän kilpailuja. Kilpailujen järjestelyissä huomioidaan vain ilmoittautuneet urheilijat.
Sitova ilmoittautuminen kilpailuun voidaan vaatia jo ennen urheilijan valintaa. Tämän jälkeen urheilija on
valituksi tullessaan vastuussa kilpailun järjestelyjen kuluista, vaikka ei osallistuisi kyseiseen kilpailuun.
Jokaisella tulee olla oma matkavakuutus, joka korvaa mahdollisen peruuntuneen matkan kulut sekä matkan
aikana tapahtuneet vahingot (sairastumiset, matkatavarat). Kilpailumatkalle osallistuja on itse vastuussa
sairastumisen tai muun vahingon aiheutumista kuluista.

2.5. Sitoutuminen
Kilpailuihin valitaan vain urheilijoita, jotka ovat:
•
•

•
•
•
•
•
•

sitoutuneet SMSL:n valintajärjestelmään ja osallistuvat siinä nimettyihin näyttökilpailuihin.
suorittaneet valmennusryhmäurheilijoilta ja kansainvälisiin kilpailuihin tavoittelevilta urheilijoilta
vaadittavat testit 31.3.2021 mennessä. Vaadittavia testejä ovat 5000 m ja 2000 m
soutuergometrilla.
joukkueveneeseen tavoitellessaan sitoutuneet yhteisharjoitteluun joukkueen kanssa joukkueen
valmentajan johdolla.
allekirjoittaneet SMSL:n urheilijasopimuksen.
hankkineet voimassa olevan SMSL: kilpailulisenssin.
suorittaneet Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen (http://puhtaastiparas.fi/).
MM-kilpailuihin valittaessa osallistuneet FISAn vaatimaan terveystarkastukseen.
sitoutuneet noudattamaan kilpailutapahtuman joukkueenjohtajan tai vastuuvalmentajan antamia
ohjeita.
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2.6. Valintaesitysten tekeminen
Valmennuspäällikkö yhdessä olympiasoudun huippu-urheilun asiantuntijaryhmän kanssa tekee
valintaesitykset kilpailu- ja valmennusvaliokunnalle näyttökilpailujen ja valintakriteerien perusteella.
Kilpailu- ja valmennusvaliokunta tekee päätökset valinnoista.

2.7. Järjestely- ja taloudellinen vastuu
SMSL ei ota vastuuta kaikkien yllä mainittujen kilpailujen järjestelyistä kokonaisuudessaan.
Valintajärjestelmä koskee kuitenkin kaikkia yllä mainittuja kilpailuja. Kilpailuihin valitut urheilijat ja
valmentajat ovat vastuussa järjestelyistä niiltä osin, joita SMSL ei hoida. Järjestelyjen vastuut sovitaan
valitun joukkueen kanssa etukäteen.

Valinta kilpailuihin ei tarkoita taloudellista tukea kyseiseen kilpailuun. Kilpailuihin valitut urheilijat ovat
vastuussa omista kuluista sekä joukkueen yhteisten kulujen (venekuljetukset, huolto) omasta osuudestaan
niiltä osin kuin SMSL ei niitä korvaa. Kilpailujen kulujen vastuusta sovitaan etukäteen kilpailukohtaisesti.
Kilpailuihin valittu joukkueen jäsen on vastuussa riittävien matkavakuutusten ottamisesta.

2.8. Muutokset valintajärjestelmässä
Kilpailu- ja valmennusvaliokunta varaa oikeuden odottamattomissa tilanteissa valmennuspäällikön
esityksestä muuttaa päätöksellään valintajärjestelmää, mikäli se kokousaikataulullisesti on mahdollista.
Mikäli muutokset edellyttävät välitöntä toimeenpanoa, on valmennuspäälliköllä oikeus tehdä muutokset
itse. Muutoksista tiedotetaan urheilijoille, jotka ovat ilmoittaneet tavoittelevansa kilpailuja.

Suomen melonta- ja soutuliiton Kilpailu- ja valmennusvaliokunta on hyväksynyt olympiasoudun
valintajärjestelmän 6.12.2020.
Valintajärjestelmää on päivitetty juniorien ja alle 23-vuotiaiden osalta juniorien EM- ja PM/Nordic Open kilpailujen siirtymisen jälkeen. Päivitetty valintajärjestelmä on hyväksytty SMSL:n kilpailu- ja
valmennusvaliokunnassa 12.5.2021.
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