OLYMPIAKARSINTASÄÄNNÖT LONTOO 2012, SUOMEN SOUTULIITTO RY
Tässä asiakirjassa on esitelty valintajärjestelmä, jonka perusteella Suomen Soutuliitto ehdottaa
Suomen Olympiakomitealle soutajia valittaviksi Suomen edustajiksi Lontoon 2012
olympiakisoihin. Lopullisen päätöksen valinnasta tekee Suomen Olympiakomitea.
1 § Ilmoittautuminen olympiakarsintaan:
Venekunnan tulee ilmoittaa kiinnostuksestaan olympiakarsintaan ja samalla vuoden 2011 MM- ja
EM-kilpailuihin 1.5.2011 mennessä Suomen Soutuliiton päävalmentajalle. Mikäli Suomi ei ole
saanut maapaikkaa vuoden 2011 MM-kisoissa tai mikäli Suomen olympiaedustajaa ei ole vuonna
2011 päätetty, tulee venekunnan ilmoittaa kiinnostuksestaan tavoitella paikkaa vuoden 2012 Final
Qualification regatassa 1.4.2012 mennessä Suomen Soutuliiton päävalmentajalle.
2 § Maakohtaiset kiintiöt:
Kansainvälinen Soutuliitto FISA jakaa maakohtaiset edustuspaikat veneluokkiin kahdessa osassa:
1) valtaosa maapaikoista jaetaan vuoden 2011 soudun MM-kilpailuissa Bledissä 28.8.-4.9.2011, 2)
loput paikat jaetaan Final Qualification Regatassa Luzernissa 20.-23.5.2011.
Karsintajärjestelmä on nähtävillä FISAn sivuilla
http://www.worldrowing.com/medias/docs/media_362416.pdf.
3 § Kansallinen karsintajärjestelmä:
3.1 § Vuoden 2011 MM-kisojen edustajien valinta: Vuoden 2011 MM-kisoihin valinta edellyttää
kansainvälistä näyttöä, käytännössä maailmancupin kilpailuun osallistumista. MM-valintaan
edellytetään vauhtia, jonka oletetaan riittävän vähintään MM-välieriin. Näyttökilpailuita ovat
vuoden 2011 maailmancup-kilpailut 27.–29.5.2011 Münchenissä, 17.–19.6.2011 Hamburgissa sekä
8.-11.7.2011 Luzernissa. Venekunnan edellytetään osallistuvan Luzernin osakilpailuun. Hyvät
sijoitukset muissa maailmancupeissa lasketaan kuitenkin eduksi valinnassa.
Olympiapaikan voi saavuttaa kolmella tavalla:
3.2 § Suora valinta ilman erillistä kotimaista karsintaa:
Mikäli kohdassa 1 on vain yksi venekunta ilmoittautunut ja lisäksi saavuttanut maapaikan vuoden
2011 MM-kilpailuissa, esittää Suomen Soutuliitto suoraa valintaa Suomen Olympiakomitealle.
Tämä edellyttää, että muut Suomen Olympiakomitean asettamat kelpoisuuskriteerit täyttyvät.
Suoraa valintaa ehdotetaan heti, kun maapaikka on saavutettu.
Suoraa valintaa esitetään myös, mikäli maapaikka saavutetaan vuoden 2011 MM-kilpailuissa ja
useampi venekunta on ilmoittanut kiinnostuksensa, mutta mikäli muut suomalaisvenekunnat ovat
sijoittuneet vuoden 2011 maailmancup-kilpailuissa sijalle 16 tai huonommin tai mikäli suoraan
valittavaksi esitettävä venekunta sijoittuu A-finaaliin ja seuraavaksi paras sijalle 13 tai huonommin.
Tällöin katsotaan, että suoraan valittavalla venekunnalla ei ole potentiaalisia suomalaisvastustajia.
3.3 § Valinta karsintakilpailujen perusteella:
Mikäli vuoden 2011 MM-kisoissa saavutetaan maapaikka, mutta veneluokassa on muita
potentiaalisia ja kilpailukykyisiä suomalaisia, suoritetaan karsinta suomalaisten kesken.
Valintakilpailuina toimivat vuoden 2012 maailmancupin osakilpailut Belgradissa 4.-6.5.2012 ja
Luzernissa 25.–27.5.2012.

Parhaiten osakilpailujen kokonaistuloksissa sijoittunut venekunta on karsintakilpailun voittaja.
Sijoitusten mennessä tasan menestys vuoden 2011 MM- ja EM-kilpailuissa on ratkaisevaa.
3.4 § Valinta karsintakilpailujen perusteella:
Mikäli vuonna 2011 ei saavuteta maapaikkaa, vuoden 2012 ensimmäisen maailmancupin jälkeen
valitaan suomalaisedustaja Luzernin Final Qualification Regattaan. Edustajan valintaan vaikuttavat
vuoden 2012 ensimmäisen maailmancup-osakilpailun sijoituksen lisäksi menestyminen vuoden
2011 aikana. Luzernin karsintakilpailussa maapaikan saanutta venekuntaa esitetään
olympiaedustajaksi heti kilpailun jälkeen.
3.5 § Joukkueveneiden joukkueen valinta:
Joukkueveneiden venekunnan valinnassa päävalmentajalla ja valmennusvaliokunnalla on valtuus
valita nopein kokoonpano. Joukkueeseen valinta edellyttää riittävää mahdollisuutta
yhteisharjoitteluun.
4 § Poikkeustilanteet:
Suomen Soutuliitto voi harkintansa mukaan käyttää myös tästä karsintajärjestelmästä poikkeavaa
menettelyä. Karsintajärjestelmästä poikkeaminen edellyttää, että karsintakilpailua ei ole voitu
järjestää tai kilpailuun osallistuminen on estynyt luonnonmullistuksen tai muun vastaavan
urheilijasta tai SSoL:stä riippumattomasta syystä (Force Majeur). Selvyyden vuoksi todetaan, että
urheilijan sairastuminen tai välinerikko ei ole edellä tarkoitettu Force Majeur -peruste.
Tällöin tarkastellaan valittavaksi ehdotettavan venekunnan suorituksia koko olympiadin ajalta
2008-2012.

