Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2012
MM-kilpailut
1. MM-kilpailuihin Suomella on käytössään kaksi paikkaa kussakin lähdössä. Molemmat paikat
täytetään edellyttäen, että käytettävissä on urheilijoita, jotka suostuvat ottamaan paikat vastaan.
2. Kilpailumatkan taloudellisesta tuesta ja tukiperiaatteista päätetään erikseen. Urheilijoiden on
varauduttava vastaamaan kaikista omaan matkaansa ja osallistumiseensa liittyvistä kustannuksista.
3. Yksi paikka jaetaan SM-kilpailuiden tulosten perusteella:
•

Parhaiten sijoittunut meloja/miehistö, joka ilmoittaa käyttävänsä paikan valitaan MMkilpailuihin.

4. Toista paikkaa jaettaessa huomioidaan seuraavat tekijät:
•
Kilpailumenestys ja tulokset tässä järjestyksessä painottaen:
1. Menestys kauden 2012 kansainvälisissä kilpailuissa (mm. maailmancup- ja
PM-kilpailut)
2. Menestys ja tulokset kauden 2012 kansallisissa kilpailuissa.
3. Vuoden 2011 kansainvälinen menestys
•
Kaksikkomiehistön valinnassa sekä yksiköllä, että kaksikolla annetuilla näytöillä on
yhtäläinen painoarvo.
•
Yksittäinen epäonnistunut kilpailusuoritus tai urheilijalta väliin jäänyt kilpailu jätetään
mahdollisuuksien mukaan huomioimatta.
•

Myös toisen paikan osalta valinta pyritään tekemään elokuussa SM-kilpailuiden
jälkeen. Mikäli urheilijoita ei silloin pystytä asettamaan järjestykseen näyttöjensä
perusteella, nimetään sopivaksi katsottu tuleva kilpailu yksiselitteiseksi
karsintakilpailuksi.

Muut kansainväliset kilpailut
1. Kilpailut, joissa osanottoa Suomesta ei ole rajattu (mm. PM-kilpailut, veteraanien MM-kilpailut):
•

Kaikilla kilpailuoikeuden omaavilla suomalaisilla melojilla on oikeus osallistua.

•

Urheilijoiden on varauduttava vastaamaan kaikista omista kuluistaan ja matkaan liittyvistä
järjestelyistä. Tarvittaessa liitto toimittaa ilmoittautumisen järjestäjille.

2. Kilpailut, joissa osanottoa Suomesta on rajoitettu (mm. maailmancup-kilpailut):
•

Urheilijan, joka haluaa osallistua muuhun kansainväliseen kilpailuun on ilmoitettava
halustaan liitolle viimeistään 2 viikkoa ennen ilmoittautumisajan umpeutumista, ellei
kyseiseen kilpailuun liittyen ole erikseen annettu tästä poikkeavaa ohjeistusta.

•

Jos erikseen ei ole muuta ilmoitettu, suoritetaan valinnat koko kauden siihenastiset näytöt
huomioiden vastaavilla periaatteilla kun MM-kilpailuiden toista paikkaa jaettaessa.

•

Valinta voidaan suorittaa myös yksittäisen karsintakilpailun perusteella, mutta tästä on
erikseen tiedotettava urheilijoita viimeistään 4 viikkoa ennen kyseistä karsintakilpailua.

•

Niiden kilpailuiden osalta, joissa Suomella on useampi kuin yksi paikka pyritään
noudattamaan samaa menettelyä kuin MM-kilpailuiden suhteen: yksi paikka jaetaan
erikseen nimettävän karsintakilpailun ja loput koko kauden näyttöjen perusteella.

•

Urheilijoiden on varauduttava vastaamaan kaikista omista kuluistaan ja matkaan liittyvistä
järjestelyistä. Tarvittaessa liitto toimittaa ilmoittautumisen järjestäjille.
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