Kilpailu- ja valmennusvaliokunta

Suomen melonta- ja soutuliiton eri lajien kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen
valintajärjestelmän yleisosa.

1. Tavoite
Suomen melonta- ja soutuliiton lajikohtaisten edustusjoukkueiden ensisijainen tavoite on menestyä kauden
määritellyssä pääkilpailussa, joka yleensä on MM-kilpailut tai olympialaiset. Maailmancup osakilpailuja käytetään ensisijaisesti urheilijoiden ja joukkueiden tason tarkistamiseen sekä EM- ja MM-kilpailuihin tähtäävien urheilijoiden kilpailukokemuksen kasvattamiseen. Tavoitteena on kilpailukauden aikana saavuttaa
mahdollisimman kilpailukykyinen ja menestyvä joukkue itse arvokilpailuihin.

2. Kilpailut, joihin valintajärjestelmää sovelletaan
Kilpailut, jotka edellyttävät liiton valintaa, ovat:
Hallituksen valinta ja esitys
 Olympiakisat
o Esitys Olympiakomitealle päätöksen tekemistä varten
Kilpailu- ja valmennusvaliokunnan valinta
 seniorien, nuorten (U23) ja juniorien MM-kilpailut sekä
 seniorien, nuorten (U23) ja juniorien EM-kilpailut,
 maailmancupit (MC),
Valmennuspäällikön valinta ja -esitykset
 seniorien ja juniorien PM-kilpailujen maajoukkue,
 Baltic cup,
 Universiadit,
o Esitys Olympiakomitealle päätöksen tekemistä varten
 Opiskelijoiden MM-kisat,
o Esitys Olympiakomitealle päätöksen tekemistä varten

3. Yleisen valintajärjestelmän alaiset lajit
Seuraavassa on lueteltu ne lajit, joihin tätä yleistä valintajärjestelmää sovelletaan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ratamelonta
Olympiasoutu
Freestyle
Maratonmelonta
Poolo
Pujottelu
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4. Valinnoissa käytettävät periaatteet
Suomen melonta- ja soutuliitto (SMSL) valitsee urheilijat kilpailuihin urheilullisin perustein näyttökilpailujen
avulla, noudattaen reilun pelin periaatteita koko valintaprosessin aikana ja itse valintaa suoritettaessa. Valinnassa käytetyt perusteet ovat avoimia ja urheilijalla on oikeus saada perusteluita tehdyille valinnoille.
Osallistumiseen kansainväliseen arvokilpailuun sekä muihin tässä dokumentissa määriteltyihin kilpailuihin
liiton/maan edustajana vaaditaan todettu ja valintajärjestelmässä määritetty näyttö kilpailukykyisyydestä.

4.1.

Aikavertailu ratalajeissa

Valintakriteerinä ei suoraan käytetä tarkkoja aikarajoja, koska radan ja sääolosuhteiden vaikutusta aikoihin
ei pystytä vakioimaan.
Valintojen tueksi voidaan kuitenkin käyttää hyvissä olosuhteissa aikatavoitteita. Etenkin alkukauden kilpailuvalintoihin voidaan käyttää aikatavoitteita, jos ei ole sopivaa virallista kilpailutapahtumaa tarpeeksi ajoissa saatavilla. Näyttökilpailuissa voidaan käyttää aikaerokriteeriä. 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 vertaillaan
keskenään joukkueiden kilpailuaikojen erotuksia kyseessä olevan sarjan maailman parhaasta ajasta. Suhteessa lähinnä maailman kärkeä oleva joukkue on paras vertailtavista joukkueista. Aikaero- sekä suhteelliset aikaerokriteerit eivät ole absoluuttisia valintakriteerejä mutta niitä voidaan käyttää tukemaan valintapäätöksiä.

4.2.

Sijoituskriteerien käyttö ratalajeissa

Tarkkoja etukäteen määritettyjä sijoituskriteerejä näyttökilpailuissa pyritään välttämään, koska kansainvälisten kilpailujen osanottajalistaa ei voi etukäteen tietää. Sen sijaan kahden suomalaisen kilpailijan välisiä
sijoituksia samassa kilpailussa voidaan vertailla keskinäisen eron selvittämiseksi. 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 painotetusti kilpailun viimeistä 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.

4.3.

Koskilajien näyttökilpailut

Koskilajeissa määritellään etukäteen näyttökilpailu(t), joissa kilpailleiden suomalaisten lopulliset keskinäiset
sijoitukset otetaan huomioon, kun joukkuetta valitaan. Näyttökilpailut voivat olla joko maailmancupkilpailuita tai muita etukäteen määriteltyjä kansallisia tai kansainvälisiä kilpailuita, jotka vastaavat suorituspaikaltaan mahdollisimman hyvin arvokilpailuiden suorituspaikkaa. Lajeissa määritellään myös vähimmäissuoritustaso (ns. karsintaraja), joka on edellytys joukkueeseen valitsemiselle. Nämä ja muut yksityiskohdat
määritellään tarkemmin lajikohtaisissa valintakriteereissä.
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4.4.

Sijoitusvaatimus

Kaikissa valintakriteereissä, joissa on tavoitteena vähimmäissijoitus, huomioidaan kyseisen kilpailun edellisen vuoden taso ja osallistujamäärät sarjakohtaisesti. Tässä valintajärjestelmässä vähimmäissijoitustavoite
on ilmoitettu ajatellen yksiköiden ja kaksikoiden yleisiä osallistujamääriä. Esimerkiksi joissakin sarjoissa 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.

4.5.

Ilmoittaminen halukkuudesta arvokilpailuihin

Urheilijan tulee ilmoittaa halustaan pyrkiä valintaan vaadittavaan kilpailuun valmennus- tai lajipäällikölle
lajikohtaisesti määrättyyn ajankohtaan mennessä. Myöhässä ilmoittautuneita ei voida huomioida valinnoissa, koska karsintojen ja kilpailujen järjestäminen sekä kansainväliset majoitusvaraukset ja ilmoittautumiset
vaativat riittävästi valmisteluaikaa.

4.6.

Sitoutuminen ja tehtävät sopimukset

Kilpailuihin voidaan valita vain urheilijoita, jotka ovat sitoutuneet SMSL:n valintajärjestelmään sekä allekirjoittaneet urheilijasopimuksen, jossa sitoudutaan muun muassa antidoping-toimintaan. Lisäksi heiltä vaaditaan voimassa oleva lisenssi ennen valintaa.

4.7.

Sairastuminen

Jos osallistuminen näyttökilpailuun estyy todistetun sairastumisen johdosta, voidaan valintaan käyttää aikaisempia näyttöjä edellyttäen, että veneluokassa ei ole keskinäistä kilpailua ja edellyttäen, että urheilijan
sairastuminen ei todennäköisesti vaikuta enää kilpailussa, johon hänet valitaan.

4.8.

Yleiset periaatteet valintamenettelystä ja sijoitusvaatimuksista

Yleiset periaatteet on taulukoitu liitteessä 1.

5. Valintamenettely
Valinnat hyväksyy SMSL:n Kilpailu- ja valmennusvaliokunta valmennuspäällikön tai lajipäällikön esityksestä.

6. Muuttuvat olosuhteet
Lajikohtaisten valintakriteerien hyväksymisen jälkeen saattavat olosuhteet muuttua esim.: aikataulut, lähtöjen lisääminen tai poistaminen jne. Tällöin voidaan jo aiemmin hyväksytyistä säännöistä poiketa parhaan
mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi valmennuspäällikön ja Kilpailu- ja valmennusvaliokunnan yhteisellä päätöksellä. Kilpailun aikana tarvittavat muutokset tekee yksin valmennuspäällikkö.

7. Taloudellinen tuki
Valinta kilpailuihin ei takaa urheilijalle taloudellista tukea kilpailuun. Vahvistettuaan osallistumisensa, urheilija on vastuussa kaikista kilpailuun liittyvistä kuluista niiltä osin, joita SMSL ei korvaa.
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8. Valitukset ja muutosmenettely
8.1.

Valintojen ilmoitusmenettely

Valmennuspäällikkö julkistaa valinnat ja ilmoittaa valinnoista urheilijoille välittömästi Kilpailu- ja valmennusvaliokunnalta saamansa valintapäätöksen jälkeen. Urheilija voi kysyä perusteluita valinnoista valmennuspäälliköltä tai kilpailu- ja valmennusvaliokunnalta.

8.2.

Valintaan kohdistuva muutoksenhaku

Valinta-asioista koskevat valitukset ja muutoksenhaku tulee toimittaa kirjallisena SMSL:n hallitukselle toimiston osoitteeseen 2 vrk:n kuluessa valintojen julkistamisesta.

8.3.

Valittaminen hallituksen päätöksestä

Jos urheilija on edelleen vastineen saatuaan tyytymätön päätökseen, hän voi osoittaa oikaisuvaatimuksen
urheilun oikeusturvalautakunnalle.

9. Lajikohtaiset valintakriteerit
Lisäksi jokainen laji tekee tämän dokumentin liitteeksi omat valintakriteerit, joissa määritellään mm. karsintakilpailujen aikataulut ja vaikutusjärjestys.
1. Ratamelonta liite-1
2. Olympiasoutu liite-2
3. Maratonmelonta liite-3
4. Freestyle liite-4
5. Poolo liite-5
6. Pujottelu liite-6
Lajikohtaiset valintakriteerit tulee olla Kilpailu- ja valmennusvaliokunnalla käsittelyä varten xx.xx.xxxx mennessä.

10.

Olympiakarsinnat

Karsintoja varten Olympialajit tekevät oman erillisen valintakriteeristön.

11.

Päätösten julkaisu

Hyväksytyt valintasäännöt ja lajikohtaiset valintakriteerit julkaistaan päätöksen jälkeen liiton nettisivuilla
kolmen arkipäivän kuluessa päätöksestä lukien.

12.

Aikataulu dokumenttien tekemiseen

Muutokset yleisiin valintasääntöihin tulee olla Kilpailu- ja valmennusvaliokunnan hyväksymänä vuosittain
marraskuun alkuun mennessä.
Lajikohtaiset valintakriteerit tulee olla Kilpailu- ja valmennusvaliokunnalla käsittelyssä vuoden vaihteeseen
mennessä.

4

