KIERTOPALKINTOSÄÄNNÖT
Amiraalin pokaali
1. Palkinto jaetaan Soutuliiton jäsenseuralle miesten Suomen
mestaruuskilpailuissa
2. Palkinnon nimi on Amiraalin pokaali
3. Palkinnon lahjoittaja on kontra-amiraali Svante Sundman
4. Palkinnon muoto ja materiaali on: hopeinen, kapea pokaali
5. Palkinnon saa vuodeksi haltuunsa se seura, joka miestenluokan
Suomenmestaruuskilpailuissa saa eniten pisteitä. Pistelaskussa käytetään
Schultenin kannun pistelaskutaulukkoa. Pisteiden laskemisesta huolehtii
kilpaiujen järjestäjä kilpailujen yhteydessä. Mikäli pisteet menevät tasan
kahden tai useamman seuran kesken, määrätään voittajaksi se näistä
seuroista, jolla on useampia voittoja eri veneluokissa.
6. Pistelaskun ja palkinnon voiton vahvistaa liittohallitus näiden sääntöjen
mukaan.
7. Palkinto luovutetaan voittajille kilpailun jälkeen, johon kilpailun edellinen
voittaja
on velvollinen sen tuomaan asianmukaisella kaiverruksella varustettuna.
8. Palkinnosta kilpaillaan ikuisesti.
9. Palkinnosta vastaa kulloinkin se seura, jonka haltuun tai jonka jäsenen haltuun
palkinto on luovutettu.
10.Nämä säännöt on vahvistanut Suomen Soutuliiton hallitus, ja ne tulevat
voimaan
15.12.1979 lukien. Muutokset sääntöihin tekee liiton hallitus.
Helsingin piirin pytty
1. Palkinto jaetaan Soutuliiton jäsenseuralle nuorten (19-22 v.)
SSoL:nmestaruuskilpailuissa.
2. Palkinnon nimi on Helsingin piirin pytty.
3. Palkinnon lahjoittaja on Helsingin Soutupiiri r.y. 1980.
4. Palkinnon muoto ja materiaali on: kuparinen pytty.
5. Palkinnon saa vuodeksi haltuunsa se seura, joka nuorten 19-22 v.
SSoL:nmestaruuskilpailuissa saa eniten pisteitä. Pistelaskussa käytetään
Schultenin kannun pistelaskutaulukkoa. Pistelaskusta huolehtii kilpailujen
järjestäjä kilpailujen kuluessa. Pistetilanne tulee ilmoittaa yleisölle kunkin
veneluokan tuloskuulutuksen yhteydessä. Mikäli pisteet menvät tasan kahden
tai useamman seura kesken, määrätään voittajaksi se näistä seuroista, jolla on
useampia voittoja eri veneluokissa.
6. Pistelaskun ja palkinnon voiton vahvistaa liittohallitus näiden sääntöjen
mukaan.
7. Palkinto luovutetaan voittajalle kilpailun jälkeen, johon kilpailun edellinen
voittajaon velvollinen sen tuomaan asianmukaisella kaiverruksella varustettuna.
8. Palkinnosta kilpaillaan 10 vuotta, jonka jälkeen sen saa omakseen se seura
jonka nimi esiintyy kaiverrettuna useimmat kerrat palkintoon. Mikäli kahdella
tai useammalla seuralla on tällöin yhtä monta kiinnitystä, jatketaan kilpailua
edelleen vuoden kerrallaan kunnes yksi näistä seuroista saa eniten kiinnityksiä.
9. Palkinnosta vastaa kulloinkin se seura, jonka haltuun tai jonka jäsenen
haltuunpalkinto on luovutettu.

10.Nämä säännöt on vahvistanut Suomen Soutuliiton hallitus, ja ne tulevat
voimaan15.12.1979 lukien. Muutokset sääntöihin tekee liiton hallitus.
Helsinki-haarikka
1.
2.
3.
4.
5.

Palkinto jaetaan Suomen Soutuliiton jäsenseurojen miesvenekunnalle.
Palkinnon nimi on Helsinki-haarikka (entinen suurvenehaarikka).
Palkinnon lahjoittaja on Helsingin Soutupiiri r.y.
Palkinnon muoto ja materiaali on: haarikka, hopeinen.
Palkinnon saa vuodeksi haltuunsa se seura, jonka miesvenekunta nimetään
vuoden parhaaksi. Voittajaa määrättäessä huomioidaan Olympia-, MM-, PM- ja
SM-kilpailuissa sekä maaotteluissa saavutetut sijoitukset. Sijoitukset muissa
kilpailuissa vain, jos osanottajat edustavat tarpeeksi korkeaa tasoa. Mikäli
kahden tai useamman veneluokan joukkueet katsotaan samanarvoisiksi,
pyritään voittaja määräämään vertaamalla aikoja samoissa kilpailuissa.
6. Palkinnon voittajan nimeää liittohallitus valmennusvaliokunnan esityksestä
näiden sääntöjen mukaan.
7. Palkinto luovutetaan voittajalle liiton syyskokouksessa, johon edellinen voittaja
on velvollinen sen tuomaan asianmukaisella kaiverruksella varustettuna.
8. Palkinnosta kilpaillaan ikuisesti.
9. Palkinnosta vastaa kulloinkin se seura, jonka haltuun tai jonka jäsenen haltuun
palkinto on luovutettu.
10.Nämä säännöt on vahvistanut Suomen Soutuliiton hallitus, ja ne tulevat
voimaan 15.12.1979 lukien. Muutokset sääntöihin tekee liiton hallitus.
Kiilen Pistepallo - Kiiles Poängboll
1. Palkinto jaetaan Suomen Soutuliiton jäsenseuralle juniorien Suomen
Soutuliitonmestaruuskilpailuissa.
2. Palkinnon nimi on Kiilen pistepallo - Kiiles poängboll.
3. Palkinnon on vuonna 1981 lahjoittanut Per-Ole Karlsson (Kiile), Pargas
KalksRoddare, mielenkiinnon nostamiseksi soutua kohtaan juniorien
keskuudessa.
4. Palkinnon muoto ja materiaali on: kaksiosaisella puujalustalla seisova
lehtienkannattama tinapallo, jonka laella kolme metallista karhua. Symbolisoi
sitä ketteryyttä ja voimaa, mitä tarvitaan, jotta karhujen lailla päästään
huipulle.
5. Palkinnon saa vuodeksi haltuunsa se seura, joka juniorien Suomen
Soutuliitonmestaruuskilpailuissa saa eniten pisteitä.
Pistelasku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sija antaa 6 pistettä
sija
5 pistettä
sija
4 pistettä
sija
3 pistettä
sija
2 pistettä
sija
1 pisteen

6. Pisteitä ei lasketa luokissa alle 12 vuotta. Järjestävä seura huolehtii
pistelaskusta.
Jos kaksi tai useampi seura ovat päässeet samaan pistemäärään, voittaa se
seura,
jolla on eniten voittoja.
7. Palkinnon voittajan nimeää liittohallitus näiden sääntöjen mukaan.
8. Palkinto luovutetaan voittajalle kilpailun päätyttyä. Edellisen vuoden voittaja on
velvollinen tuomaan palkinnon kilpailuihin asianmukaisella kaiverruksella
varustettuna, ja on myös vastuussa sen kunnosta.
9. Palkinnosta kilpaillaan, kunnes Suomen Soutuliitto täyttää 100 vuotta, jonka
jälkeenpalkinto luovutetaan Pargas Kalks Roddareille.
10.Nämä säännöt on Suomen Soutuliiton liittohallitus vahvistanut 22.11.1981.
Neastuvat voimaan vuodesta 1981 lukien. Muutokset sääntöihin tekee liiton
hallitus.
Regatta-pokaali
1. Palkinto jaetaan Soutuliiton jäsenseuralle naisten Suomen
mestaruuskilpailuissa.
2. Palkinnon nimi on Regatta-pokaali.
3. Palkinnon lahjoittaja on Helsingin Soutupiiri r.y.
4. Palkinnon muoto ja materiaali on: alpakkainen kapea pokaali.
5. Palkinnon saa vuodeksi haltuunsa se seura, joka naisten Suomen mestaruuskilpailuissa eniten pisteitä. Pistelaskennassa käytetään Schultenin kannun
pistelaskutaulukkoa. Pisteiden laskemisesta huolehtii kilpailujen järjestäjä
kilpailujen kuluessa. Pistetilanne tulee ilmoittaa yleisölle kunkin veneluokan
tuloskuulutuksen yhteydessä. Mikäli pisteet menevät tasan kahden tai
useamman seuran kesken, määrätään voittajaksi se näistä seuroista, jolla on
useampia voittoja eri veneluokissa.
6. Pistelaskun ja palkinnon voiton vahvistaa liittohallitus näiden sääntöjen
mukaan.
7. Palkinto luovutetaan voittajalle kilpailun jälkeen, johon kilpailun edellinen
voittajaon velvollinen sen tuomaan asianmukaisella kaiverruksella varustettuna.
8. Palkinnosta kilpaillaan ikuisesti.
9. Palkinnosta vastaa kulloinkin se seura, jonka haltuun tai jonka jäsenen
haltuunpalkinto on luovutettu.
10.Nämä säännöt on vahvistanut Suomen Soutuliiton hallitus ja ne tulevat
voimaan15.12.1979. Muutokset sääntöihin tekee hallitus.
Schultenin kannu
1. Schultenin kannu on Helsingin Soutuklubin I puheenjohtajan vapaaherra M. W.
af Schultenin vuonna 1889 lahjoittama kiertopalkinto "kilpailtavaksi
suomalaisten soutuseurojen kesken".
2. Kiertopalkinnosta kilpaillaan miesten ja naisten SM-luokissa sekä nuorten ja
juniorien kaikissa SSoL:n mestaruusluokissa pistekilpailuna (ei alle 12 v.).
3. Pistelasku suoritetaan Pohjoismaisen Soutuliiton
mestaruuskilpailujenpistetaulukon mukaan:

Sija Pisteet
1
6
2
4
3
3
4
2
5
1
4. Kaikissa osallistuvissa veneluokissa. Jos jossakin lähdössä on mukana sellaisia
venekuntia, jotka eivät osallistu kilpailuun Schultenin kannun pisteistä,
saavuttaa seuraavaksi sijoittunut edellisen sijalukua vastaavat pisteet.
5. Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa se seura, jonka yhteispistemääräon
suurin.
6. Pistelaskusta huolehtii järjestävä seura. Pistelaskun tarkastaa liiton toiminnanjohtaja. Liittohallitus vahvistaa lopullisen pistelaskun tuloksen.
7. Schultenin kannu luovutetaan voittaneelle seuralle liiton vuosikokouksessa,
johonedellinen voittaja on velvollinen sen toimittamaan seuran nimi- tai
nimilyhennys- ja vuosikaiverruksella varustettuna.
8. Muutokset näihin sääntöihin tekee Suomen Soutuliiton hallitus kuultuaan
HelsinginSoutuklubia.
Helsinki 15.12.1979
Shellin hopeavene
1.
2.
3.
4.

Palkinto jaetaan Soutuliiton jäsenseurojen venekunnalle.
Palkinnon nimi on Shellin hopeavene.
Palkinnon lahjoittaja on Oy Shell Ab vuonna 1949.
Palkinnon rakenne ja materiaali on: hopeinen kahdeksanhankaiminen käsin
tehtyvalasvene.
5. Palkinnon saa vuodeksi haltuunsa se seura, jonka venekunta nimetään vuoden
parhaaksi. Voittajaa määrättäessä huomioidaan seuraavat sijoitukset: -Miesten
luokassa Olympia-, MM-, PM-, SM-kilpailuissa sekä maaotteluissa saavutetut
sijoitukset. Muut kilpailut vaikuttavat vain, jos osanottajat ovat riittävän
korkeaa tasoa. -Naisten luokassa Olympia-, MM-, PM- ja SM-kilpailuissa sekä
maaotteluissa saavutetut tulokset. Muut kilpailut vain jos edellä mainittujen
kilpailujen perusteella ei voida nimetä voittajaa. -Juniorien luokassa sijoitukset
kaikissa kilpailuissa, joihin on kutsuttu kaikki liiton jäsenseurat. Mikäli kahden
tai useamman veneluokan joukkueet katsotaan samanarvoisiksi, pyritään
voittaja määräämään vertaamalla aikoja samoissa kilpailuissa.
6. Palkinnon voittajan nimeää liittohallitus valmennusvaliokunnan esityksestä
sääntöjen mukaan.
7. Palkinto luovutetaan voittajalle liiton syyskokouksessa, johon edellinen on
velvollinen sen tuomaan asianmukaisella kaiverruksella varustettuna.
8. Palkinnosta kilpaillaan ikuisesti.
9. Palkinnosta vastaa kulloinkin se seura, jonka haltuun tai jonka jäsenen
haltuunpalkinto on luovutettu.
10.Nämä säännöt on vahvistanut Suomen Soutuliiton hallitus, ja ne tulevat
voimaan15.12.1979 lukien. Muutokset sääntöihin tekee liiton hallitus.

Sokeri-tyttö
1. Palkinto jaetaan Soutuliiton jäsenseurojen naisvenekunnalle.
2. Palkinnon nimi on Sokeri-tyttö, joka on pienoismalli Suomen Sokerin
pronssisestapatsaasta, jonka on suunnitellut Viljo Savikurki vuonna 1952.
3. Palkinnon materiaali on pronssia.
4. Palkinnon lahjoittaja on Suomen Sokeri 12.11.1982.
5. Palkinnon saa vuodeksi haltuunsa se seura, jonka naisvenekunta nimetään
vuodenparhaaksi. Voittajaa määrättäessä huomioidaan ensisijaisesti naisten
Olympia-, MM-, PM- ja SM-kilpailuissa sekä maaotteluissa saavutetut
sijoitukset.
6. Palkinnon voittajan nimeää liittohallitus valmennusvaliokunnan esityksestä
näidensääntöjen mukaan.
7. Palkinto luovutetaan voittajalle liiton syyskokouksessa, johon edellinen voittaja
onvelvollinen sen tuomaan asianmukaisella kaiverruksella varustettuna.
8. Palkinnosta kilpaillaan 3 kiinnitystä, jonka jälkeen sen saa omakseen seura,
jollaon ensimmäisenä vaaditut kiinnitykset.
9. Palkinnosta vastaa kulloinkin se seura, jonka haltuun tai sen jäsenen
haltuunpalkinto on luovutettu.
10.Nämä säännöt on vahvistanut Suomen Soutuliiton hallitus ja ne tulevat
voimaan
11.14.11.1982 lukien. Muutokset sääntöihin tekee liiton hallitus.
Tiikeripokaali
1.
2.
3.
4.
5.

Palkinto jaetaan Soutuliiton jäsenseurojen juniorivenekunnalle.
Palkinnon nimi on Tiikeripokaali.
Palkinnon lahjoittaja on toimitusjohtaja Gr. Tigerstedt.
Palkinnon muoto ja materiaali on: hopeinen haarikka.
Palkinnon saa vuodeksi haltuunsa se seura, jonka juniorivenekunta
nimetäänvuoden parhaaksi. Voittajaa määrättäessä huomioidaan sijoitukset
kaikissa niissä juniorikilpailuissa, joihin on kutsuttu kaikki liiton jäsenseurat.
Mikäli kahden tai useamman veneluokan joukkueet katsotaan samanarvoisiksi,
pyritään voittaja määräämään vertaamalla aikoja samoissa kilpailuissa.
6. Palkinnon voittajan nimeää liittohallitus valmennusvaliokunnan
esityksestänäiden sääntöjen mukaan.
7. Palkinto luovutetaan voittajalle liiton syyskokouksessa, johon edellinen on
velvollinen sen tuomaan asianmukaisella kaiverruksella varustettuna.
8. Palkinnosta kilpaillaan ikuisesti.
9. Palkinnosta vastaa kulloinkin se seura, jonka haltuun tai jonka jäsenen
haltuunpalkinto on luovutettu.
10.Nämä säännöt on vahvistanut Suomen Soutuliiton hallitus ja ne tulevat
voimaan15.12.1979 lukien. Muutokset sääntöihin tekee liiton hallitus.

