Kansallisen kilpailutoiminnan kehittämisehdotukset:
1. Tarvitaan sileän veden kilpamelontaseurojen yhteinen
kehittämisfoorumi joka tapaa 1-3krt/ vuosi ja analysoi
kansallisen kilpailutoiminnan tilaa, sekä tuo esille
kehittämisehdotuksia sen mukaan mitä tarve on.
(KVVK:a ei tähän tehtävään pysty, eikä KVVK:lla ole mikään
vahva side yksittäisen lajin seurakenttään, jolloin KVVK:n
asiantuntemus kentällä tapahtuvasta yksittäisen lajin
ruohonjuuritason toiminnasta ei ole aina paras mahdollinen.

2. Tarvitaan lajijaosto (joko yhteinen rata + maraton) tai
erilliset, jonka Ykkösprioriteetti on kansallisen
seura- ja kilpailutoiminnan kehittäminen ja
käytännön toimenpiteiden koordinointi.
3. Kilpailukalenteriehdotukset ja kilpailuformaatit tulisi
siis rakentaa seurojen välisenä yhteistyönä, lajijaosto
keskeisenä toimeenpanevana tekijänä, hyödyntäen
sitä osaamista ja niitä resursseja joita kansallisessa
kilpailutoiminnassa aktiivisilla seuroilla on.
SIIS: SMSL:n organisaatiorakenteen sisällä oleva
lajijaosto(t) ja lisäksi laajemmat seurafoorumit joissa
kansallista kilpailutoiminnan kehittymistä työstetään ja
vaalitaan.

Konkreettiset kehittämisehdotukset vuodelle (2015?)
TAVOITE:
Kansallinen kilpailutoiminta lähtee vuonna 2015 ottamaan
askelia kohti tavoitetilaa jossa:
Rata ja maratonmelonta nähdään seuroissa
toisiaan tukevina kilpailumuotoina
Kilpailujärjestäminen (myös muut kuin SM
kilpailut) ovat houkuttelevampia seuroille
Useampi seura haluaa paikallisesti investoida
olosuhteisiin, niin että seura voi hakea
kansallisen CUP- kilpailun järjestämistä jatkossa
Kilpailutapahtumat ja kilpailukalenteri ovat
jatkossa eloisa ja kilpailuformaatit “sopivasti”
monimuotoisia ja virikkeellisiä
Kilpailuilmoittautumismenettelyt ovat joustavia ja
kilpailutoimintaan liittyvä (järjestäjien ja
osallistujien) byrokratia on tehty mahdollisimman
sujuvaksi

Kilpaileminen on seuralle merkityksellistä!
Asenneilmapiiriä ja palkitseminen kansallisesti
niin että “korkein koroke” on seuran menestys. (ei
vain yksilö)
Kehittyviä (pien)seuroja kannustetaan ja
palkitaan (palkinto esim. eniten pisteitä
kasvattaneelle seuralle, jne.)
Alueellisia ja paikallisia kilpailuita järjestetään
laajemmin Suomessa.
Itse kilpailemiseen liittyviä sääntöjä ja määräyksiä
noudatetaan, mutta turhaa byrokratiaa ja
kilpailujärjestämisen esteitä pyritään
määrätietoisesti harkintaa käyttäen
vähentämään.

MAHDOLLISIA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA:
1. Siirrytään yhteiseen CUP osakilpailusarjaan.
Rata + maratonkilpailut sijoitetaan lähtökohtaisesti aina
samaan viikonloppuun, samalle tai lähekkäisille
paikkakunnille.
- Lauantai: 200m - 1000m matkat (Sprint CUP)
- Sunnuntai: Pitkän matkan kilpailu (Maraton CUP)
- Pistelaskut molemmista, kokonaispisteet (Sprint
+ Maraton) palkitaan kauden päätteeksi niin
yksilö kuin seuratasolla.
2. Kilpailuformaatit / kilpailu vaihtelee niin että:
❖ Ratakilpailuissa kokeillaan rohkeasti eri
kilpailemisen muotoja
➢ Ikä ja sukupuolineutraalit kilpailut (kuten
Kangasala 09/2014)
➢ Mixed K2 ja K4 lähtöjä
➢ Knock-Out kilpailumuotoja
➢ 10v. ja 12v. taitokilpailuja mukana
ohjelmassa
➢ Paramelontalähtöjä 12v / 14v sarjojen
yhteyteen
➢ jne.

❖ Maratonmelontakilpailujen osalta hyödynnetään
olemassa olevia kuntomelontatapahtumia sikäli
kuin mahdollista
❖ 12/14v. sarjoissa “kanto-osuus” voidaan toteuttaa
niin että kanto-osuus on taito-tehtävä, joko vesillä
tai maissa. Esim. niin että noustaan kajakista,
toimitsija täyttää kajakin neljällä ämpärillisellä
vettä, urheilija pitää tyhjentää kajakkinsa itse,
jonka jälkeen matka jatkuu. Tai voi olla
yksinkertaisesti myös juoksulenkki ilman
kajakkia, ja takasin vesille.
❖ Maratonmelontakilpailuissa käytetään
yhteislähtöä Miehet + Naiset + Masters ja
16v/18v/23v. sarjojen urheilijat samassa (opitaan
kilpailemaan ryhmässä)
❖ Rata ja Maratonkilpailuissa (kaikki paitsi SM)
luovutaan punnituksesta, helpottaakseen
järjestelyitä? (Nykyiset ratakilpurit painaa kaikki
noin 10,5-11,5kg)
➢ Onko punnitustoiminta resursseja syövää,
kannattaako luopua vai pidetäänkö mukana?
➢ (tästä useita mielipiteitä foorumissa
16.11.2014, pitää vielä keskustella mikä on
toimivin ratkaisu)

3. Ilmoittautumismenettelyt ja maksuliikenne
- Seurat ilmoittautuvat mukaan CUP
osakilpailusarjaan ja luodaan seuroittain
tunnukset Online järjestelmään, jossa seura voi
tehdä ilmoittautumiset, ja päivittää niitä.
- Henkilöilmoittautumiset, miten niiden kanssa
toimitaan? Online ilmoittautumispalvelu tulisi
pystyä ottamaan vastaan myös yksittäisiä
henkilöilmoittautumisia? Urheilija tulee kuitenkin
aina edustaa SMSL:ssä olevaa seuraa, ja
lisenssi pitää olla maksettu.
- Ilmoittautumiset kaikkiin CUP kilpailuihin + SM
ajetaan saman systeemin kautta. (SM- kisat toki
sääntöjen määräämien deadlinen mukaan).
- Starttimaksuja ei peritä kilpailuilmoittautumisen
yhteydessä, eikä myöskään itse tapahtuman
yhteydessä.
- Ilmoittautumispäivämäärä on 1vkoa ennen
kilpailua ja madolliset “jälkiilmoittautumiset sekä
poisjäännit” 24h ennen kilpailun alkua. Ei
korotettua jälki-ilmoittautumismaksua.
- JJ kokouksessa käsitellään vain kilpailupäivän
poisjäännit (viime hetken sairastelut).

- Lähtölistat/tulosluettelot tulee tehdä samaa Exel
pohjaa käyttäen niin että saadaan seuroittain
lähtömäärät koottua helposti kauden päätteeksi.
- Yhteen tiedostoon ajettua koko kauden tuloslistat
niin että voidaan hakea sarakeittain yhden
seuran kaikki osallistumiset / kisa / ja koko
kaudelta.
- Kauden päätteeksi lasketaan jokaisen seuran
osalta koko kauden ilmoittautumismaksut yhteen
ja seura maksaa tilille x koko kauden
starttimaksut yhdellä tilisiirrolla toteutuneiden
lähtöjen määrän mukaisesti.
- Tämä helpottaa osallistuvien ja järjestävien
seurojen byrokratiaa kauden aikana, kun
selvitään koko kauden kilpailumaksuista yhdellä
maksusuorituksella

4. Ilmoittautumismaksujen tuoton jakautuminen
- Kevätkilpailuja (tai itse asiassa muita kuin SMosa I) ei ole liiemmin halua järjestää tänä
päivänä.

- Kevätkilpailut ovat vääjäämättä pienempiä
osallistujamäärältään, ja järjestäjiä on näin ollen
ollut vaikea saada ko. kilpailuihin.
- Tilanne haastava kun seuratoimijat monessa
seurassa aika vähissä, mistä henkilöresursseja
järjestämään kilpailuja
- Jos kilpailujärjestäminen on seuralle kaiken
kukkuraksi tappiollista toimintaa (starttimaksut
eivät kata kuluja, sponsoreita ei saada hankittua,
jne,) on ymmärrettävä että kilpailujärjestämisen
kynnys alkaa kasvaa liian isoksi.
TAVOITE
1. Luodaan kannustin / järjestelmä joka toimii
siten että SEURAT + Lajiliitto on
”yhteisvastuullisia” koko kauden kansallisesta
kilpailutoiminnasta.
2. Halutaan että kilpaillaan enemmän ja
laajemmin pitkin avovesikautta-> Järjestelmä
tulee kannustaa tähän.
3. Lähtökohtana täytyy olla kilpailutoiminnan
kehittäminen Suomessa, EI oman seuran
kilpailutoiminnan menojen vs. tuottojen
maksimoiminen.

Ehdotus:
- Kaikki Rata + Maraton CUP- kilpailujen + SM
kilpailuja järjestävät seurat jakavat koko kauden
ilmoittautumismaksutuoton, jakoperusteena
järjestettyjen kilpailupäivien määrä. (Lisäys
16.11.2014, Kertoimet pitää todennäköisesti
asettaa eri kilpailupäiville sen mukaan mikä on
järjestämisen kulut (vrt. SM-OSA I ja yksittäinen
Maraton CUP kilpailu).
- Näin päästään tilanteeseen jossa taloudellinen
hyöty esim. yhden päivän kevätkilpailujen
järjestämisestä (ilmoittautumismaksujen osalta)
on sama kuin keskikesän SM-kilpailujen yhden
päivän järjestämisestä saatu
ilmoittautumismaksutuotto.
- Tällä järjestelyllä pyritään siihen että
kilpailujärjestäminen (muut kuin SM-osa I) olisi
myös järjestäville seuroille taloudellisesti
järkevämpää, ja että useampi seura lähtisi
halukkaaksi hakemaan ja järjestämään
kansallisia CUP- kilpailuja.
- Jokaiselle Rata tai Maraton CUP osakilpailulle
(sekä SM- kilpailut) tilataan keskitetysti palkinnot
samalta palkintotoimittajalta, ja tämä
kustannuserä maksetaan

ilmoittautumismaksupotista ennen
osanottomaksujen tuoton jyvittämistä järjestäville
seuroille.
- Tällä varmistetaan että palkintojen taso on
kisasta kisaan sama, ja CUP- kilpailuissa on
yhteneväinen palkinto- ulkoasu.
- Mikäli kilpailutoiminta ja kilpailemisen määrä
lähtee jatkossa kasvamaan, ja seurat niin
yhteisesti päättää, voidaan
osallistujamaksutuotosta jatkossa lohkaista
palkintorahoja CUP- sarjan voittajille.
- Ehdotettu CUP- järjestelmä ja tapa toimia
mahdollistaa myös sen että koko CUP- sarjalle
(mukaan lukien SM) on mahdollista hakea
yhteisiä koko CUP sarja kattavia
yhteistyökummpaneita
- Voidaan siis taata yritykselle näkyvyys koko
osakilpailusarjassa. Lisäksi jokaisella järjestävällä
seuralla on oikeus vapaasti myydä mainoksia itse
järjestämäänsä tapahtumaan.

-

-

HUOM! Tarkistamalla ja asettamalla yksikköhinta
(starttimaksu) voidaan kokonaistuottoa lähteä
kasvattamaan (tai laskemaan) sen mukaan että
starttimaksutuotto toimii isompana tai
piemempänä kannustimena seuroille lähteä
hakemaan CUP kilpailua.
Seurafoorumi tulisi syksyisin päättää seuraavan
kauden starttimaksun yksikköhinta, lajijaoksen
esityksestä.

Esimerkkilaskelma (ilman kertoimia):
Yhteensä 7 seuraa järjestää kilpailuja kaudella 2015
Koko kauden ilmoittautumismaksut tuottavat yhteensä 15
000 €
3x Erillistä Sprint CUP
3x Maraton CUP
1x SM- OSA I (sisältäen Sprint CUP III)
1x SM- OSA II (sisältäen Sprint CUP IV)
1x Maraton SM
1x Maraton SM sekaparit
YHT:
Seura A: M-CUP I + SM-OSA I & Sprint CUP III
Seura B: Sprint Cup I
Seura C: SM-Osa II & Sprint CUP IV
Seura D: M-CUP III
Seura E: Sprint Cup II + M-CUP II
Seura F: Maraton SM
Seura G: Sprint CUP V & Maraton Sekap.
Yhteensä:
Starttimaksut koko kausi
Palkintokulut koko kausi
Jäljelle jää

15 000€
- 1500€
13 500€

13 500€ / 13 kilpailupäivää = 1038€ / kilpailupäivä

á 1 päivä
á 1 päivä
á 2 päivää
á 2 päivää
á 2 päivää
á 1 päivä
13 kilpailupäivää
3 kilpailupäivää
1 kilpailupäivä
2 kilpailupäivää
1 kilpailupäivää
2 kilpailupäivää
2 kilpailupäivää
2 kilpailupäivää
13 kilp.päivää

Jakautuisi seuraavasti:
Seura A
3114€
Seura B
1038€
Seura C 2076€
Seura D 1038€
Seura E
2076€
Seura F
2076€
Seura G 2076€
YHT
13 500€

Tällä järjestelmällä kilpailujärjestäminen on yhtä tuottoisaa
(ilmoittautumismaksujen muodossa) riippumatta
ajankohdasta ja kilpailun tasosta, ja saadaan sen myötä
toivottavasti helpommin seuroja järjestämään kilpailuja
pitkin koko avovesikauden.
Mitä laajemmin seurat ja urheilijat kilpailevat, sitä
enemmän kaikki kilpailuja järjestävät seurat myös
hyötyvät.
= Kannustetaan seuroja järjestämään kilpailuja ja
osallistumaan kilpailuihin

5. Osallistumismaksut
Ehdotus:
Kaikissa CUP- ja SM- kilpailuissa kiinteä alushinta 15€ /
alus / lähtö.
SIIS:
K1, K2, K4 sama hinta
LISÄKSI:
Seurarajat ylittävät kilpailuformaatit 0 €
MJ- testivedot 0 €
Miksi:
- Kannustetaan tämän kautta siihen että seurat
kilpailevat miehistöissä, ja myös sellaisilla miehistöillä
joilla ei ehkä niinkään ole
menestymismahdollisuuksia.
- Mahdollisimman yksinkertainen laskutoimitus kauden
päätteeksi, jonka perusteella seuroille lasku kauden
kilpailustarteista.
- Maajoukkuekatsastusvedot 0 €. Sovitaan seurojen
kesken että suomalaisen kilpamelonnan yhteinen etu
on että kansallisten kilpailujen yhteydessä nähdään
myös MJ- tason kilpailuvetoja.
- Kaikki seurarajat ylittävät kilpailuformaatit ja
kokoonpanot ovat lähtökohtaisesti 0 €
kustannuksiltaan.

- Seurapisteitä lasketaan kuitenkin vain samaa seuraa
edustavien kokoonpanojen osalta.

Ajatuksia / Keskustelua:
- Halutaanko lähteä kehittämään tähän suuntaisesti?

