Olympialuokkien soudun kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen
karsintajärjestelmä vuodelle 2013

1. Karsintajärjestelmän tavoite ja valinnoissa käytettävät periaatteet
Suomen Melonta- ja Soutuliiton (SMSL) tavoitteena on valita kaikkiin kilpailuihin mahdollisimman
kilpailukykyinen joukkue. Osallistumiseen kansainväliseen arvokilpailuun sekä muihin tässä dokumentissa
määriteltyihin kilpailuihin liiton/maan edustajana vaaditaan todettu ja karsintajärjestelmässä määritetty
näyttö kilpailukykyisyydestä.
SMSL valitsee urheilijat kilpailuihin urheilullisin perustein näyttökilpailujen avulla. Urheilijat valitaan
kilpailuihin pääasiassa viimeisimpien, valinta-aikataulujen puitteissa annettujen näyttöjen perusteella.
Kilpailuihin valitaan vain urheilijat, jotka ovat sitoutuneet SMSL:n karsintajärjestelmään sekä
allekirjoittaneet urheilijasopimuksen, jossa sitoudutaan muun muassa antidoping-toimintaan.
Valinnoissa ei käytetä aikarajoja, koska radan ja sääolosuhteiden vaikutusta aikoihin ei pystytä vakioimaan.
Aikaerokriteeriä voidaan käyttää. Aikaero voi olla esimerkiksi ero kärkeen tai johonkin toiseen kilpailijaan.
Mikäli aikaeroa toiseen kilpailijaan verrataan, niin kyseessä täytyy olla sama kilpailu sekä sama erä tai
finaali. Olosuhteiden ollessa samat koko kilpailun ajan, voidaan eri venekuntia vertailla myös käyttäen
suhteellista aikaerokriteeriä. Suhteellista aikaerokriteeriä käytettäessä venekuntien kilpailuaikoja
vertaillaan kyseessä olevan veneluokan maailman parhaaseen aikaan. Suhteessa lähinnä maailman kärkeä
oleva venekunta on paras vertailtavista venekunnista. Aikaero- sekä suhteelliset aikaerokriteerit eivät ole
absoluuttisia valintakriteerejä mutta niitä voidaan käyttää tukemaan valintapäätöksiä.
Tarkkoja sijoituskriteerejä näyttökilpailuissa pyritään välttämään, koska kansainvälisten kilpailujen
osanottajalistaa ei voi etukäteen tietää. Sen sijaan kahden suomalaisen kilpailijan välisiä sijoituksia samassa
kilpailussa voidaan käyttää. Toisin sanoen mikäli kilpailijat ovat samassa erässä, heitä voidaan vertailla ja
tätä vertailua käyttää valintakriteerinä. Mikäli urheilijat ovat vastakkain useammin saman kilpailun eri
erissä, käytetään vertailuna vain viimeistä kilpailun erää tai finaalia keskinäisen eron määrittelemiseen.
Kilpailun lopullisella sijoituksella on suurin painoarvo, mutta tilannetta voidaan tarkastella
tapauskohtaisesti, jos kaksi tasaväkistä kilpailijaa eivät kilpaile samoissa erissä ja toinen tippuu jatkosta
jouduttuaan kovempaan karsintaerään. Tällöin voidaan aikataulun salliessa käyttää jotain muuta kilpailua
tai valintatilaisuutta lopullisen valinnan suorittamiseksi.
Kaikissa valintakriteereissä, joissa on tavoitteena vähimmäissijoitus, huomioidaan kyseisen kilpailun
edellisen vuoden taso ja osallistujamäärät veneluokkakohtaisesti. Tässä karsintajärjestelmässä
vähimmäissijoitustavoite on ilmoitettu ajatellen pienveneiden yleisiä osallistujamääriä. Esimerkiksi joissakin
veneluokissa voi olla arvokilpailussa vain 6-8 osallistujaa, jolloin valintakriteerinä ei voi olla mahdollisuus
sijoittua vähintään 12 parhaan joukkoon. Tämän vuoksi kaikki valinnat tarkastellaan tapauskohtaisesti
huolimatta tämän dokumentin arvioiduista sijoituskriteereistä.

Jos osallistuminen karsintakilpailuun estyy todistetun sairastumisen johdosta, voidaan valintaan käyttää
aikaisempia näyttöjä edellyttäen, että veneluokassa ei ole keskinäistä kilpailua.
Urheilijan tulee ilmoittaa halustaan pyrkiä näyttöä vaativiin kansainvälisiin kilpailuihin liiton määräämään
ajankohtaan mennessä valmennuspäällikölle.

2. Valintakriteerit kilpailuittain
Kilpailut, jotka edellyttävät liiton valintaa, ovat:
-maailman cupit (MC),
-juniorien ja seniorien EM-kilpailut,
-PM-kilpailujen maajoukkue,
-Universiadit,
-juniorien, alle 23-vuotiaiden ja seniorien MM-kilpailut sekä
-Baltic cup.
22.-24.3. MC1, Sydney, Australia
Liitto ei järjestä kilpailumatkaa. Mahdolliset halukkaat urheilijat organisoivat matkan itse. Kilpailuihin voi
osallistua urheilija, joka on vuonna 2012 soutanut seniorien arvokilpailuissa tai jonka osallistumista
valmennuspäällikkö puoltaa perustuen vuoden 2012 maailman cupin kilpailutuloksiin. Venekunnalta
odotetaan sijoittumista vähintään 12-18 joukkoon huomioiden edellisen vuoden taso ja osallistujamäärät
veneluokkakohtaisesti.
25.-26.5. Juniorien EM-kilpailut, Minsk, Valko-Venäjä
Kilpailujen aikainen ajankohta edellyttää kansainvälistä kilpailukokemusta vuodelta 2012. Kilpailuvalinta
suoritetaan liiton kevään leirillä, jossa kilpailuihin haluavan venekunnan tulee osoittaa valmennuspäällikölle
kilpailukykyinen vauhti testikilpailussa. Testin ajankohta sovitaan, kun tiedetään edustuspaikkaa
tavoittelevat urheilijat. Valintaan edellytetään vauhtia, jonka oletetaan riittävän EM-kilpailuissa vähintään
12 parhaan joukkoon huomioiden edellisen vuoden taso ja osallistujamäärät veneluokkakohtaisesti.
31.5.-2.6. EM-kilpailut, Sevilla, Espanja
Kilpailujen aikainen ajankohta edellyttää kansainvälistä kilpailunäyttöä vuodelta 2012 ja Essenin regatasta
11.-12.5. Näytön perusteella pitää olla realistiset mahdollisuudet sijoittua EM-kilpailuissa vähintään 12
parhaan joukkoon huomioiden edellisen vuoden taso ja osallistujamäärät veneluokkakohtaisesti.
21.-23.6. MC2, Eton, Iso-Britannia
Näyttökilpailuna toimii Essenin regatta Saksassa 11.-12.5. Kilpailuihin voi osallistua myös
soutaja/venekunta, joka on vuonna 2012 soutanut seniorien arvokilpailuissa tai jonka osallistumista

valmennuspäällikkö puoltaa perustuen vuoden 2012 maailman cupin kilpailutuloksiin. Etusijalla ovat
kuitenkin Essenissä näytön antaneet. Venekunnalta odotetaan sijoittumista vähintään 12-18 joukkoon
huomioiden edellisen vuoden taso ja osallistujamäärät veneluokkakohtaisesti.
29.-30.6. PM-kilpailut, juniorit ja seniorit, Tukholma, Ruotsi
PM-katsastuskilpailuna junioreille toimii Jämsänkosken kilpailut 8.-9.6. Seniorien PM-kilpailuihin
edustuspaikka on ensisijaisesti maajoukkuesoutajilla tai kansainvälisen näytön kevään 2013 aikana
antaneilla soutajilla. Edustajat vapaana oleviin seniorien veneluokkiin valitaan Jämsänkosken kilpailujen
perusteella. Edustuspaikkaa tavoittelevien soutajien tulee osallistua näyttökilpailussa ensisijaisesti siihen
veneluokkaan, johon edustuspaikkaa tavoittelevat. Valintakriteerinä edustusjoukkueeseen on realistinen
mahdollisuus mitalisijaan. PM-kilpailuihin voi osallistua myös ilman liiton valintaa seurajoukkueena.
7.-9.7. Universiadit, Kazan, Venäjä
Näyttökilpailuna toimii Essenin regatta 11.-12.5. Valinta edellyttää kilpailukykyistä vauhtia Essenin
regatassa. Vertailukohtana voidaan käyttää vuoden 2012 OMM-kilpailutuloksia. Jos osallistuminen Essenin
regattaan estyy esimerkiksi todistetun sairastapauksen johdosta, voidaan valintaan käyttää vuoden 2012
kansainvälisiä näyttöjä edellyttäen, että veneluokassa ei ole keskinäistä kilpailua. Erityistapauksissa, esim.
joukkueveneiden kokoamisessa voidaan järjestää Essenin lisäksi lisäkarsinta Lappeenrannan regatassa 25.26.5. Mahdolliset joukkuekokoonpanot muodostetaan kevään leireillä valmennuspäällikön johdolla. Liiton
valintaesitykset vahvistaa Opiskelijoiden liikuntaliitto ja Olympiakomitea.
13.-14.7. MC3, Luzern, Sveitsi
Näyttökilpailuna toimii Essenin regatta Saksassa 11.-12.5. tai EM-kilpailut tai MC2 Etonissa. Näyttökilpailuna
voidaan käyttää myös Tampere kv-kilpailua tai PM-kilpailuja. Etusijalla valinnoissa ovat kuitenkin näytön
Essenissä, EM- tai MC-kilpailuissa antaneet. Venekunnalta odotetaan sijoittumista vähintään 12-18
joukkoon huomioiden edellisen vuoden taso ja osallistujamäärät veneluokkakohtaisesti. Jos kilpailuihin
tavoittelee samantasoisia samoja venekuntia enemmän kuin kaksi, on venekuntien osallistuttava samaan
näyttökilpailuun, jonka perusteella edustajat valitaan.

27.-28.7. Alle 23-vuotiaiden MM-kilpailut, Linz, Itävalta
Näyttökilpailuna toimii Essenin regatta 11.-12.5. ja PM-kilpailut. Valintaan vaaditaan molempiin
kansainvälisiin näyttökilpailuihin osallistumista. Venekunnalta odotetaan sijoittumista MM-kilpailuissa
vähintään 12 joukkoon huomioiden edellisen vuoden taso ja osallistujamäärät veneluokkakohtaisesti.
10.-11.8. Juniorien MM-kilpailut, Trakai, Liettua
Näyttökilpailuna toimii juniorien PM-kilpailut. Venekunnalta odotetaan sijoittumista MM-kilpailuissa
vähintään 12 joukkoon huomioiden edellisen vuoden taso ja osallistujamäärät veneluokkakohtaisesti.

25.8.-1.9. MM-kilpailut, Chungju, Etelä-Korea
Näyttökilpailuina toimivat MC1-, MC2- ja EM-kilpailut. Urheilija voi antaa näytön missä tahansa edellä
mainitussa kilpailussa. Jos halukkaita samaan venekuntaan on enemmän kuin yksi, sovitaan ratkaiseva
näyttökilpailu, kun näyttöön osallistujat tiedetään 2.2. jälkeen (lisänäyttökilpailuja voivat olla PM-kilpailut
sekä MC3-kilpailu). Venekunnalta odotetaan sijoittumista MM-kilpailuissa vähintään 12 joukkoon
huomioiden edellisen vuoden taso ja osallistujamäärät veneluokkakohtaisesti.

28.-29.9. Baltic cup (15-17-vuotiaat), Pietari, Venäjä
Näyttökilpailuna toimii juniorien SM-kilpailut. Näyttö annetaan ensisijaisesti siinä veneluokassa, jossa
edustuspaikkaa haetaan. Valinta edellyttää kilpailukykyistä vauhtia.

Joukkueveneiden kokoamisesta arvokilpailuihin vastaa valmennuspäällikkö, ellei kyse ole valmiista
venekunnasta, joka haluaa antaa näytön tietyssä kilpailussa.

3. Valintamenettely ja taloudellinen tuki
Valinnat hyväksyy SMSL:n Kilpailu- ja valmennusvaliokunta valmennuspäällikön esityksestä.
Valmennuspäällikkö konsultoi valintaesityksissä soudun valmennuksen asiantuntijaryhmää.
Valinta kilpailuihin ei takaa urheilijalle täyttä taloudellista tukea kilpailuun. Tullessaan valituksi kilpailuun,
urheilija on vastuussa kaikista kilpailuun liittyvistä kuluista niiltä osin, joita SMSL ei korvaa. Vuonna 2013
kansainvälisistä kilpailuista panostetaan erityisesti Universiadeihin, joka on arvostettu ja tärkeä kilpailu
nuorille urheilijoille. Liiton tuki ohjataan painotetusti Universiadeihin ja juniorien PM-kilpailuihin
varmistaen näin juniorien ja nuorten kansainväliselle tasolle tähtäävien ja siellä olevien nuorten
kehittymisen. Liiton tuki ohjataan ensisijaisesti venekuljetuksiin sekä joukkueenjohdon kuluihin, jolloin on
mahdollista lähettää kilpailuihin isompi joukkue. Muihin arvokilpailuihin liitto tukee 1-3 urheilijaa, joiden
näytöt riittävät kisavalintaan.

4. Valitukset ja muutoksenhakumenettely
Valmennuspäällikkö julkistaa valinnat ja ilmoittaa valinnoista urheilijoille välittömästi Kilpailu- ja
valmennusvaliokunnalta saamansa valintapäätöksen jälkeen.

Valinta-asioista koskevat valitukset ja muutoksenhaku tulee toimittaa kirjallisena SMSL:n Kilpailu- ja
valmennusvaliokunnalle 2 vrk:n kuluessa valintojen julkistamisesta.
Valiokunta käsittelee valitukset ja muutoksenhaut mahdollisimman pikaisesti.
Jos urheilija on edelleen vastineen saatuaan tyytymätön päätökseen, hän voi osoittaa valiokunnalle
lähettämänsä oikaisuvaatimuksen Melonta- ja soutuliiton hallitukselle. Jos urheilija ei ole tyytyväinen
hallituksen päätöksen jälkeen, hän voi osoittaa oikaisuvaatimuksen urheilun oikeusturvalautakunnalle.

5. Ilmoittautuminen kansainvälisiin kilpailuihin ja karsintakilpailuihin
Urheilijan tulee ilmoittaa halustaan pyrkiä valintaan vaadittavaan kilpailuun valmennuspäällikölle
määrättyyn ajankohtaan mennessä. Myöhässä ilmoittautuneita ei voida huomioida valinnoissa, koska
karsintojen ja kilpailujen järjestäminen sekä kansainväliset majoitusvaraukset ja ilmoittautumiset vaativat
riittävästi valmisteluaikaa.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 2.2.2013 Essenin karsintakilpailuun, kaikkiin MC-kilpailuihin, juniorien
EM- ja MM-kilpailuihin, U23-MM-kilpailuihin, seniorien EM- ja MM-kilpailuihin sekä Universiadeihin.
Helmikuussa siis ilmoitetaan halu pyrkiä kyseessä olevaan kilpailuun.
PM-kilpailuihin ja Baltic cupiin edustuspaikkaa tavoittelevien ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan riittää,
että ilmoittautuu ja osallistuu nimettyyn näyttökisaan. PM-kilpailujen järjestelyt voivat kuitenkin edellyttää
ilmoittautumista kilpailumatkalle jo aikaisemmin.
Liitto ei ota välttämättä järjestelyvastuuta kaikista yllä mainituista kilpailuista. Pääsääntöisesti liitto vastaa
arvokilpailujen järjestelyistä. Liitto hoitaa myös ilmoittautumiset kaikkiin yllä oleviin kilpailuihin. Esimerkiksi
maailman cupien osalta liiton järjestelyvastuu riippuu osallistujamääristä sekä järjestelyresursseista.
Liitto osallistuu Essenin karsintaregatan 11.-12.5. järjestelyihin. Essenin regatan venekuljetus järjestetään
kevään avovesileirin yhteydessä. Jos ei osallistu leirille, mutta haluaa osallistua kilpailuun, tulee
venekuljetus tai vuokraus järjestää itse.

