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1.	
  Tavoite	
  
Edustusjoukkueen	
  ensisijainen	
  tavoite	
  on	
  menestyä	
  kauden	
  arvokilpailussa	
  (Olympialaiset,	
  EM-‐
kilpailut).	
  Valinnat	
  pyritään	
  suorittamaan	
  siten,	
  että	
  ne	
  mahdollistavat	
  sen,	
  että	
  urheilijat	
  pystyvät	
  
tekemään	
  kauden	
  parhaan	
  kilpailusuorituksensa	
  arvokilpailuissa.	
  
Suomen	
  Kanoottiliiton	
  sekä	
  Suomen	
  Melonta-‐	
  ja	
  Soutuliiton	
  tavoitteena	
  on	
  valita	
  mahdollisimman	
  
kilpailukykyinen	
  ja	
  menestyvä	
  joukkue.	
  

2.	
  Valinnoissa	
  käytettävät	
  periaatteet	
  
Suomen	
  Kanoottiliitto	
  valitsee	
  urheilijat	
  kilpailuihin	
  urheilullisin	
  perustein,	
  noudattaen	
  reilun	
  pelin	
  
periaatteita	
  koko	
  valintaprosessin	
  aikana,	
  ja	
  itse	
  valintaa	
  suoritettaessa.	
  Valinnassa	
  käytetyt	
  
perusteet	
  ovat	
  julkisia	
  ja	
  ne	
  toimitetaan	
  urheilijalle	
  valintamenettelyn	
  yhteydessä.	
  
Urheilijat	
  valitaan	
  kilpailuihin	
  pääasiassa	
  viimeisimpien	
  näyttöjen	
  perusteella.	
  
Miehistökajakeissa	
  aikaisempia	
  näyttöjä	
  voidaan	
  käyttää	
  valinnan	
  tueksi,	
  koska	
  mahdollisuutta	
  
antaa	
  näyttö	
  kovatasoisessa	
  kansainvälisessä	
  kilpailussa	
  tarjoutuu	
  harvoin.	
  
Maajoukkuetasoisten	
  urheilijoiden	
  lukumäärä	
  rajaa	
  kyseeseen	
  tulevien,	
  karsintaa	
  vaativien	
  
vaihtoehtojen	
  määrää,	
  ja	
  täten	
  helpottaa	
  valintaprosessia.	
  Karsintajärjestelmä	
  hyödyntää	
  tätä	
  
peruslähtökohtaa,	
  varmistaakseen	
  menestyksen	
  päätavoitteena	
  olevissa	
  arvokilpailuissa.	
  
Aikarajoja	
  ei	
  käytetä,	
  koska	
  radan	
  ja	
  sääolosuhteiden	
  vaikutusta	
  aikoihin	
  ei	
  pystytä	
  vakioimaan.	
  
Aikaerokriteeriä	
  voidaan	
  käyttää.	
  Aikaero	
  voi	
  olla	
  esimerkiksi	
  ero	
  kärkeen,	
  tai	
  johonkin	
  toiseen	
  
kilpailijaan.	
  Mikäli	
  aikaeroa	
  suhteessa	
  toiseen	
  kilpailijaan	
  käytetään	
  niin	
  kyseessä	
  täytyy	
  olla	
  sama	
  
kilpailu,	
  sama	
  välierä	
  tai	
  sama	
  finaali.	
  
Yksilöityjä	
  sijoituskriteerejä	
  näyttökilpailuissa	
  pyritään	
  välttämään,	
  koska	
  kansainvälisten	
  
kilpailujen	
  osanottajalistaa	
  ei	
  voi	
  etukäteen	
  tietää.	
  Sen	
  sijaan	
  kahden	
  suomalaisen	
  kilpailijan	
  välisiä	
  
sijoituksia	
  samassa	
  kilpailussa	
  voidaan	
  käyttää.	
  Ts.	
  mikäli	
  he	
  ovat	
  samassa	
  välierässä	
  tai	
  päätyvät	
  
samaan	
  finaaliin,	
  voidaan	
  vertailla	
  ja	
  käyttää	
  kriteerinä.	
  Mikäli	
  urheilijat	
  ovat	
  vastakkain	
  sekä	
  
samassa	
  välierässä	
  ja	
  samassa	
  finaalissa,	
  vain	
  finaalivedon	
  keskinäistä	
  paremmuutta	
  ja	
  aikaeroa	
  
käytetään	
  keskinäisen	
  eron	
  määrittelemiseen.	
  

	
  

	
  

3.	
  Valintakriteerit	
  	
  Seniorit	
  
Seniorien	
  valintaprosessissa	
  pyritään	
  ohjaamaan	
  urheilijoiden	
  erikoistumista	
  tietylle	
  
kilpailumatkalle,	
  parhaan	
  mahdollisen	
  kilpailumenestyksen	
  saavuttamiseksi.	
  

MC-‐kilpailut	
  2012	
  
MC-‐kilpailuihin	
  lähteviltä	
  urheilijoilta	
  ei	
  edellytetä	
  kansainvälisiä	
  kilpailunäyttöjä	
  samalta	
  kaudelta.	
  
Kaudella	
  2011	
  Suomelle	
  olympiapaikat	
  meloneet	
  urheilijat	
  ovat	
  etuoikeutettuja	
  osallistumaan	
  
kaikkiin	
  MC-‐	
  kilpailuihin	
  haluamillaan	
  K-‐1	
  olympiamatkoilla.	
  Mikäli	
  jollekin	
  matkalle/lajiin	
  jossa	
  
Suomella	
  ei	
  ole	
  olympiapaikkaa	
  on	
  ilmoittautunut	
  useampi	
  kuin	
  kaksi	
  alusta,	
  karsinta	
  MC-‐	
  
edustuspaikoista	
  suoritetaan	
  Sevillassa,	
  viikolla	
  14.	
  Päivämäärä	
  ja	
  aika	
  karsinnalle	
  ilmoitetaan	
  kun	
  
on	
  tiedossa	
  mille	
  matkoille	
  /lajeihin	
  karsinta	
  on	
  tarpeellinen.	
  
Aikomuksesta	
  kilpailla	
  MC-‐kilpailuissa	
  on	
  ilmoitettava	
  Suomen	
  Melonta	
  ja	
  Soutuliiton	
  senioreiden	
  
joukkueenjohtajalle	
  kirjallisesti	
  viimeistään	
  12.3	
  mennessä.	
  	
  
Aikomus	
  kilpailla	
  on	
  ilmoitettava	
  ko.	
  ajankohtaan	
  mennessä,	
  jotta	
  ilmoittautumiset	
  ehditään	
  
tehdä.	
  Ilmoittautumisia	
  ei	
  voi	
  perua	
  lopullisen	
  ilmoittautumispäivämäärän	
  (nominal	
  entry)	
  jälkeen.	
  

EM-‐kilpailut	
  	
  2012	
  
EM-‐	
  kilpailujen	
  valintakriteerinä	
  on	
  suoritustaso,	
  jolla	
  on	
  edellytyksiä	
  selviytyä	
  vähintään	
  B-‐
finaaliin.	
  Mikäli	
  joillakin	
  matkoilla	
  on	
  oletettavissa,	
  että	
  arvokisoissa	
  osanottajia	
  ei	
  ole	
  riittävästi,	
  
jotta	
  B-‐finaalia	
  järjestetään,	
  valintakriteeri	
  näillä	
  matkoilla	
  on	
  A-‐finaalitaso.	
  
Valintakriteerin	
  suoritustaso	
  on	
  oltava	
  melottuna	
  saman	
  kauden	
  MC-‐kilpailusta.	
  
Jos	
  samalle	
  matkalle	
  on	
  enemmän	
  kun	
  yksi	
  ehdokas,	
  valinta	
  suoritetaan	
  Duisburgin	
  (WC2)	
  
maailman-‐cupin	
  sijoitusten	
  perusteella.	
  

	
  

	
  

Yksiköiden	
  valinta	
  
Yksikköedustajat	
  valitaan	
  kilpailunäyttöjen	
  perusteella.	
  Näyttö	
  on	
  annettava	
  sillä	
  matkalla,	
  jolle	
  
edustaja	
  valitaan.	
  Valinnoista	
  vastaavat	
  senioreiden	
  joukkueenjohtaja	
  sekä	
  valmennuspäällikkö,	
  
jotka	
  tekevät	
  esitykset	
  Suomen	
  Kanoottiliitolle.	
  Olympiavalinnat/nimeämisehdotukset	
  Suomen	
  
Kanoottiliitolle	
  esittelee	
  senioreiden	
  joukkueenjohtaja.	
  Suomen	
  Kanoottiliitto	
  tekee	
  
nimeämisehdotukset	
  Suomen	
  Olympiakomitealle.	
  

Miehistökanoottien	
  valinta	
  
Miehistökajakkikokoonpanojen	
  muodostamisesta	
  vastaa	
  valmennuspäällikkö.	
  Valinnoista	
  
vastaavat	
  senioreiden	
  joukkueenjohtaja	
  sekä	
  valmennuspäällikkö,	
  jotka	
  tekevät	
  esitykset	
  Suomen	
  
Kanoottiliitolle.	
  Kokoonpanoissa	
  pyritään	
  parhaimman	
  mahdollisen	
  kombinaation	
  löytämiseen.	
  

4.	
  Valinnat	
  
Valinnan	
  suorittaa	
  Suomen	
  Kanoottiliitto.	
  

5.	
  Taloudellinen	
  tuki	
  
Valinta	
  kilpailuihin	
  ei	
  takaa	
  urheilijalle	
  täyttä	
  tukea	
  ko.	
  kilpailuihin.	
  Tullessaan	
  valituksi	
  
kansainväliseen	
  kilpailuun,	
  urheilija	
  on	
  vastuussa	
  osallistumisesta	
  ja	
  ilmoittautumisesta	
  syntyvistä	
  
kuluista	
  niiltä	
  osin,	
  mitä	
  Suomen	
  Melonta-‐	
  ja	
  Soutuliitto	
  ei	
  korvaa.	
  

6.	
  Valitukset	
  ja	
  muutoksenhakumenettely	
  
Joukkueenjohtaja/valmennuspäällikkö	
  ilmoittaa	
  esityksensä	
  valinnoista	
  asianosaisille	
  urheilijoille	
  
ennen	
  valintaehdotuksen	
  lähettämistä	
  Suomen	
  Kanoottiliitolle.	
  
Valinta-‐asioita	
  koskevat	
  valitukset	
  sekä	
  mahdollinen	
  muutoshakemus	
  tulee	
  toimittaa	
  kirjallisena	
  
Suomen	
  Kanoottiliitolle	
  2vrk	
  kuluessa	
  valinnan	
  julkaisemisesta.	
  
1.	
  Suomen	
  Kanoottiliiton	
  hallitus	
  käsittelee	
  muutoshakemuksen	
  viivyttelemättä,	
  ja	
  ilmoittaa	
  
asianosaisille	
  urheilijoille	
  päätöksestään	
  viipymättä.	
  
2.	
  Mikäli	
  vastineen	
  saatuaan,	
  urheilija	
  edelleen	
  kokee	
  että	
  valintamenettelyssä	
  on	
  hänen	
  osalta	
  
toimittu	
  karsintakriteerien	
  vastaisesti,	
  voi	
  hän	
  osoittaa	
  hallitukselle	
  lähettämänsä	
  
oikaisuvaatimuksensa	
  urheilun	
  oikeusturvalautakuntaan.	
  	
  
Valituksissa	
  ja	
  muutoshakemuksissa	
  kirjalliseksi	
  katsotaan	
  myös	
  sähköpostin	
  välityksellä	
  lähetetty	
  
kirje.	
  
	
  

	
  

Liite	
  B.	
  Maanosan	
  (Eurooppa)	
  olympiakarsinta	
  -‐kilpailut	
  2012	
  
Jos	
  on	
  enemmän	
  kun	
  yksi	
  ehdokas	
  per	
  olympiamatka,	
  järjestetään	
  karsinta	
  edustuspaikasta	
  
maanosakarsintakilpailuihin	
  joko	
  MC-‐kilpailussa	
  tai	
  jos	
  se	
  ei	
  aikataulullisesti	
  onnistu,	
  niin	
  jossain	
  
myöhemmin	
  ilmoitettavassa	
  kv.	
  kilpailussa	
  (selviää	
  kv.kilpailukalenterin	
  varmistuttua	
  kaudelle	
  
2012).	
  	
  
Jos	
  joku	
  yksikkömeloja	
  on	
  saavuttanut	
  maakohtaisen	
  NOC	
  quota	
  paikan	
  vuonna	
  2011,	
  hän	
  ei	
  voi	
  
osallistua	
  maanosakarsintaan	
  yksiköllä,	
  sillä	
  se	
  ei	
  tuo	
  maalle	
  yhtään	
  lisäpaikkaa,	
  eikä	
  ole	
  
mahdollista	
  ICF:n	
  sääntöjen	
  mukaan.	
  	
  
Jos	
  jommallakummalla	
  matkalla	
  tai	
  kummallakin	
  matkalla	
  saavutetaan	
  maakohtainen	
  paikka,	
  
karsitaan	
  Olympiapaikasta	
  siitä	
  huolimatta.	
  Tämä	
  siitä	
  syystä,	
  että	
  jos	
  maanosa-‐	
  karsinnassa	
  tulee	
  
paikka	
  molemmilta	
  matkoilta,	
  niin	
  paikka	
  menee	
  miehissä	
  1000-‐metrille	
  ja	
  naisissa	
  500-‐metrille.	
  	
  
	
  

Liite	
  B.	
  Tarkennukset.	
  
Aikomuksesta	
  kilpailla	
  MC-‐kilpailuissa	
  on	
  ilmoitettava	
  Suomen	
  Melonta-‐	
  ja	
  Soutuliiton	
  senioreiden	
  
joukkueenjohtajalle	
  kirjallisesti	
  viimeistään	
  12.3	
  mennessä	
  
Jos	
  on	
  enemmän	
  kun	
  yksi	
  ehdokas	
  per	
  olympiamatka,	
  järjestetään	
  karsinta	
  edustuspaikasta	
  
maanosakarsintakilpailuihin.	
  Karsinta	
  järjestetään	
  Sevillan	
  leirillä	
  keväällä	
  2012,	
  viikolla	
  14.	
  
Jos	
  joku	
  yksikkömeloja	
  on	
  saavuttanut	
  maakohtaisen	
  NOC	
  quota	
  paikan	
  vuonna	
  2011,	
  hän	
  ei	
  voi	
  
osallistua	
  maanosakarsintaan	
  yksiköllä,	
  sillä	
  se	
  ei	
  tuo	
  maalle	
  yhtään	
  lisäpaikkaa,	
  eikä	
  ole	
  
mahdollista	
  ICF:n	
  sääntöjen	
  mukaan.	
  
Perustelut	
  tarkennukselle:	
  Kansainvälinen	
  Kilpailukalenteri	
  2012	
  varmistui	
  syksyllä	
  	
  2011	
  ja	
  
kilpailukalenterissa	
  ei	
  ole	
  ratamelonnan	
  maajoukkueen	
  leirityssuunnitelmiin	
  soveltuvaa	
  kv.	
  
kilpailua	
  jossa	
  voisi	
  karsia	
  edustusoikeuksista	
  Euroopan	
  Maanosakarsintaan.	
  
Tarkennusten	
  tekijä:	
  Panu	
  Kanniainen	
  (senioreiden	
  joukkueenjohtaja)	
  yhdessä	
  Petteri	
  Pitkäsen	
  
(valmennuspäälikkö)	
  kanssa	
  
Tarkennusten	
  hyväksyntä:	
  Suomen	
  Kanoottiliiton	
  hallitus,	
  23.02.2012	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

Liite	
  C.	
  Olympiavalinnat,	
  Lontoo	
  2012	
  
Meloja(t),	
  joka	
  on	
  saavuttanut	
  2011	
  MM-‐kilpailuissa	
  Olympiapaikan,	
  ei	
  automaattisesti	
  pääse	
  
edustamaan	
  Suomea	
  Olympiakilpailuissa	
  2012.	
  
Meloja(t),	
  joka	
  on	
  saavuttanut	
  2012	
  maanosakarsinnassa	
  Olympiapaikan,	
  ei	
  automaattisesti	
  pääse	
  
edustamaan	
  Suomea	
  Olympiakilpailuissa.	
  
Olympiavalinta	
  edellyttää	
  kansainvälisen	
  (maailman-‐cup)	
  tason	
  näyttöä	
  kaudella	
  2012.	
  Näytön	
  on	
  
oltava	
  riittävä,	
  jotta	
  sitä	
  voidaan	
  käyttää	
  valintaehdotukseen	
  olympiakomitealle.	
  
Olympiakomitealle	
  riittävä	
  sijoitus	
  selviää	
  vuoden	
  2011	
  loppuun	
  mennessä.	
  
Jos	
  kaksi	
  urheilijaa	
  on	
  saavuttanut	
  maakohtaisen	
  paikan	
  kahdella	
  eri	
  K-‐1	
  matkalla,	
  valitaan	
  myös	
  
Olympiaedustajiksi	
  K-‐1	
  matkoille	
  kaksi	
  urheilijaa,	
  edellyttäen	
  että	
  myös	
  vuonna	
  2012	
  löytyy	
  kaksi	
  
urheilijaa,	
  jotka	
  ovat	
  antaneet	
  tarvittavan	
  kv.	
  näytön	
  ko.	
  matkoilla."	
  
Jos	
  samalle	
  matkalle	
  on	
  ehdolla	
  enemmän	
  kun	
  yksi	
  kriteerit	
  täyttävä	
  urheilija/alus,	
  suoritetaan	
  
Olympiaedustuspaikasta	
  karsinta.	
  Karsinta	
  järjestetään	
  yhdessä,	
  ennalta	
  nimetyssä	
  kv-‐kilpailussa.	
  
Kilpailu/karsintapaikka	
  selviää	
  lopullisesti	
  kv-‐	
  kilpailukalenterin	
  vahvistuttua	
  kaudelle	
  2012.	
  	
  
Jos	
  yhdelle	
  matkalle	
  ei	
  ole	
  vuonna	
  2012	
  kun	
  yksi	
  Olympiakomitean	
  kriteerit	
  täyttävä	
  urheilija/alus,	
  
ehdotetaan	
  urheilijaa/urheilijoita	
  Olympiakilpailuihin	
  ilman	
  karsintaa.	
  Valintaehdotus	
  edellyttää,	
  
että	
  on	
  antanut	
  riittävän	
  (Olympiakomitean	
  kriteerit	
  täyttävän)	
  MC-‐tason	
  näytön	
  vuonna	
  2012.	
  
Olympiavalintoja	
  sekä	
  karsintajärjestelmää	
  voidaan	
  tarkentaa	
  siinä	
  tapauksessa,	
  että	
  2011	
  
maailmanmestaruuskilpailuissa	
  ei	
  saada	
  yhtään	
  maapaikkaa.	
  	
  
	
  
Jos	
  2011	
  MM-‐kilpailuissa	
  ei	
  saada	
  yhtään	
  maapaikkaa,	
  voidaan	
  joutua	
  tilanteeseen,	
  missä	
  vasta	
  
mahdollisten	
  lisäpaikkojen	
  myötä	
  avautuu	
  mahdollisuus	
  saada	
  urheilija	
  olympialaisiin.	
  Tässä	
  
tapauksessa	
  on	
  ratkaistava	
  mitä	
  matkaa	
  painotetaan	
  karsinnassa,	
  missä	
  karsinta	
  pidetään	
  ja	
  millä	
  
perusteella	
  valitaan	
  (	
  pelkkä	
  karsintakilpailu	
  vai	
  myös	
  kauden	
  aiemmat	
  maailman-‐cupit);	
  sillä	
  
vaikka	
  paikka	
  tulisi	
  esim.	
  K-‐1	
  200m:lle,	
  voi	
  olla	
  että	
  menestymisen	
  mahdollisuudet	
  ovat	
  paremmat	
  
500m:llä	
  tai	
  päinvastoin.	
  Urheilija	
  joka	
  lisäpaikan	
  lunastaa	
  voi	
  meloa	
  kummatkin	
  matkat	
  
olympialaisissa.	
  Karsinta	
  saatetaan	
  tässä	
  tapauksessa	
  joutua	
  järjestämään	
  kotimaassa,	
  esim.	
  SM-‐
kisoissa,	
  ellei	
  päätetä	
  painottaa	
  kauden	
  aiempia	
  kv.	
  suorituksia	
  valinnassa.	
  	
  
Sama	
  tilanne	
  on	
  myös	
  silloin,	
  jos	
  saadaan	
  paikka	
  maanosakarsinnassa	
  2012,	
  sekä	
  lisä-‐	
  paikka	
  
kesäkuun	
  lopussa	
  2012.	
  Tällä	
  varmistetaan	
  se,	
  että	
  kummallekin	
  matkalle	
  on	
  laittaa	
  urheilija	
  jolla	
  
on	
  parhaat	
  menestymisen	
  mahdollisuudet	
  olympialaisissa.	
  	
  
	
  
Lopullinen	
  karsintajärjestelmä	
  koskien	
  2012	
  valintoja	
  hyväksytään	
  syksyllä	
  2011,	
  siinä	
  ta-‐	
  
pauksessa	
  ettei	
  2011	
  MM-‐kilpailuissa	
  tule	
  yhtään	
  maakohtaista	
  paikkaa.	
  Muussa	
  tapauksessa	
  
karsintajärjestelmä	
  pysyy	
  ennallaan.	
  	
  
	
  

Tarkennus	
  liitteeseen	
  C.	
  Olympiavalinnat	
  Lontoo	
  2012	
  
Haastajat	
  

Jos	
  Olympialaisiin	
  saavutetuille	
  maapaikoille	
  K1	
  200m	
  ja	
  K1	
  500m,	
  ilmoittautuu	
  senioreiden	
  
joukkueenjohtajalle	
  12.3.2012	
  mennessä	
  joku	
  muu	
  (kuin	
  J.	
  Mikkonen	
  tai	
  A.	
  Rikala)	
  urheilija,	
  
melotaan	
  testiveto.	
  Testiveto	
  järjestetään	
  tässä	
  tapauksessa	
  Sevillassa	
  viikolla	
  14.	
  	
  
Testikilpailu	
  melotaan	
  ainoastaan	
  siinä	
  tapauksessa,	
  että	
  haastaja(t)	
  ovat	
  alittaneet	
  Sevillassa	
  
viikolla	
  14,	
  testivedossa,	
  asetetut	
  aikarajat.	
  Aikarajat	
  eri	
  matkoille,	
  hyväksytyissä	
  olosuhteissa	
  
ovat;	
  K1	
  500m,	
  1.51".	
  K1	
  200m,	
  41".	
  	
  
Testikilpailu	
  haastajan	
  sekä	
  maapaikan	
  2011	
  hankkineen/hankkineiden	
  urheilijoiden	
  välillä	
  
melotaan	
  tarvittaessa	
  Potsdamissa	
  10-‐11.5.2012.	
  Potsdamin	
  testikilpailun	
  tulosten	
  perusteella	
  
tehdään	
  arvio,	
  aiheuttaako	
  testivedon	
  tulos	
  muutoksia	
  maailmancupin	
  olympiamatkojen	
  
edustukseen	
  2012.	
  Arvion	
  tekevät	
  senioreiden	
  joukkueenjohtaja	
  sekä	
  valmennuspäällikkö.	
  

Matkavalinnat/nimeämisehdotus	
  Olympiakomitealle	
  2012	
  
Kahden	
  eri	
  melojan	
  saavutettua	
  maapaikat	
  kahdelle	
  eri	
  matkalle	
  vuonna	
  2011,	
  
karsintajärjestelmän	
  mukaan	
  näille	
  matkoille	
  olympiakilpailuihin	
  osallistuu	
  Suomesta	
  kaksi	
  
melojaa.	
  Olympiakilpailuihin	
  valitaan	
  näille	
  matkoille	
  vähemmän	
  kuin	
  kaksi	
  melojaa	
  ainoastaan	
  
siinä	
  tapauksessa,	
  että	
  maapaikan	
  saavuttaneet	
  urheilijat	
  tai	
  muut	
  urheilijat	
  eivät	
  ole	
  (esim.	
  
loukkaantumisen	
  takia)	
  vuonna	
  2012	
  Olympiaedustuksen	
  edellyttämällä	
  suoritustasolla.	
  
Edellytetty	
  suoritustaso	
  on	
  B-‐finaalitaso,	
  eli	
  18-‐parhaan	
  melojan	
  joukossa	
  jossain	
  2012	
  maailman-‐
cupin	
  osakilpailussa	
  melottuna	
  kyseiselle	
  Olympiamatkalle.	
  	
  
Jos	
  matkan	
  X-‐maapaikan	
  lunastanut	
  meloja	
  ilmoittaa	
  senioreiden	
  joukkueenjohtajalle	
  12.3.2012	
  
mennessä	
  halukkuudestaan	
  meloakin	
  matkaa	
  Y,	
  tai	
  haastaja	
  pääsee	
  testikilpailun	
  perusteella	
  
melomaan	
  ensimmäiseen	
  maailman-‐cupin	
  kilpailuun	
  ko.	
  matkaa,	
  toimitaan	
  seuraavasti:	
  
-‐	
  Jos	
  matkan	
  Y-‐maapaikan	
  lunastanut	
  meloja	
  on	
  ensimmäisessä	
  maailmancupissa	
  ko.	
  matkalla	
  
parempi	
  kun	
  X-‐matkan	
  lunastanut	
  meloja	
  tai	
  haastaja,	
  ja	
  haluaa	
  edustaa	
  tällä	
  matkalla	
  Suomea	
  
Olympialaisissa,	
  ei	
  lisävertailuja	
  tehdä	
  ko.	
  matkalla.	
  Tässä	
  tapauksessa	
  ehdotus	
  nimeämisestä	
  
Olympiakomitealle	
  tehdään	
  24.5.2012	
  mennessä.	
  
-‐	
  Jos	
  yllä	
  oleva	
  tilanne	
  kääntyy	
  melojan	
  X	
  tai	
  haastajan	
  parempaan	
  sijoitukseen,	
  tulee	
  melojan	
  X	
  	
  
tai	
  haastajan	
  silti	
  meloa	
  vielä	
  toisessakin	
  maailmancupissa	
  parempi	
  sijoitus	
  ko.	
  matkalla	
  kun	
  Y	
  
(paras	
  kolmesta).	
  	
  
-‐	
  Jos	
  maapaikan	
  2011	
  hankkinut	
  urheilija	
  varmistaa	
  paikkansa	
  ensimmäisessä	
  maailmancupissa,	
  
sillä	
  matkalla	
  millä	
  saavutti	
  olympiapaikan	
  Suomelle,	
  ja	
  tämän	
  lisäksi	
  on	
  kahdessa	
  kilpailussa	
  
kolmesta	
  parhaiten	
  sijoittunut	
  Suomalainen	
  toisella	
  olympiamatkalla,	
  voi	
  hän	
  valita	
  kumman	
  
matkan	
  meloo	
  Olympialaisissa.	
  Tässä	
  tapauksessa	
  valintaehdotus	
  tehdään	
  5.7.2012	
  mennessä.	
  
Urheilijan	
  tulee	
  ilmoittaa	
  matkavalintansa	
  viimeistään	
  kolmannen	
  maailman-‐cupin	
  jälkeisellä	
  
viikolla.	
  
Jos	
  maapaikan	
  tietyllä	
  matkalla	
  vuonna	
  2011	
  hankkinut	
  urheilija	
  on	
  tuolla	
  matkalla	
  paras	
  
Suomalainen	
  2012	
  ensimmäisessä	
  maailmancupissa,	
  eikä	
  aio	
  kilpailla	
  toisen	
  matkan	
  
edustuspaikasta,	
  tehdään	
  valintaehdotus	
  24.5.2012	
  mennessä.	
  
	
  

Perustelut	
  tarkennukselle:	
  	
  Ratajaoston	
  sekä	
  Suomen	
  Kanoottiliiton	
  hyväksyttyä	
  
karsintajärjestelmän	
  sekä	
  tarkennukset	
  on	
  tuotu	
  ilmi	
  seikkoja,	
  joiden	
  perusteella	
  oli	
  syytä	
  olettaa	
  
olevan	
  mahdollista	
  riitauttaa	
  valintajärjestelmä.	
  	
  
Tässä	
  tarkentavassa	
  osiossa	
  on	
  edelleen	
  lähtökohtana	
  kahden	
  urheilijan	
  nimeäminen	
  
Olympiakilpailuihin.	
  	
  
	
  
Tarkennukseen	
  on	
  otettu	
  mukaan	
  huomioita,	
  jotka	
  auttavat	
  selventämään	
  karsintajärjestelmää	
  ja	
  
poistamaan	
  tulkintaeroja.	
  Asiakirjasta	
  on	
  poistettu	
  tulkintaa	
  aiheuttavia	
  kohtia/lauseita	
  
epäselvyyksien	
  minimoimiseksi.	
  Lisäksi	
  on	
  lisätty	
  konkreettisia	
  päivämääriä	
  ja	
  paikkoja	
  
mahdollisille	
  karsinnoille.	
  
	
  
Asiasisältö	
  on	
  pysynyt	
  muuttumattomana,	
  eli	
  kahden	
  urheilijan	
  valintaesitystä	
  tukevana,	
  
suorituskunnon	
  ollessa	
  riitävällä	
  tasolla	
  kahdella	
  eri	
  urheilijalla.	
  	
  
	
  
Olympiaedustuksen	
  edellyttämä	
  suoritustaso	
  perustuu	
  Olympiakomitealta	
  saatuun	
  faktaan,	
  että	
  
B-‐finaalitaso	
  (18-‐parhaan	
  joukossa)	
  on	
  riittävä	
  taso	
  osoittamaan	
  tuloskunnon	
  säilyneen,	
  ja	
  näin	
  
ollen	
  riittävän	
  valintaan.	
  
	
  
Tarkennusten	
  tekijä:	
  Panu	
  Kanniainen,	
  Lauri	
  Palmrothin	
  asiantuntija-‐avustuksella	
  
	
  
Tarkennusten	
  hyväksyntä:	
  Suomen	
  Kanoottiliiton	
  hallitus,	
  23.02.2012	
  
	
  

