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Freestylemelonnan lajikohtaiset yleiset kilpailusäännöt

1. Noudatettavat säännöt
1.1. Nämä yleiset kilpailusäännöt täydentävät Suomen Melonta- ja Soutuliiton (”Liitto”)
yleisiä kilpailusääntöjä ja Kansainvälisen kanoottiliitto ICF:n (”ICF”)
freestylekilpailusääntöjä. Yleiset kilpailuihin liittyvät määräykset löytyvät Liiton yleisistä
kilpailusäännöistä sekä freestylen laji- ja kilpailutekniset säännöt ICF:n
freestylekilpailusäännöistä. ICF:n freestylekilpailusääntöjä noudatetaan kaikilta niiltä
osin, kun ne soveltuvat kansallisiin kilpailuihin ja Liiton yleisissä tai näissä
kilpailusäännöissä ei toisin määrätä.
1.2. Mahdollisten päällekkäisyyksien esiintyessä sääntöjen noudattamisjärjestys on
seuraava:
1) Liiton yleiset kilpailusäännöt
2) Nämä freestylen yleiset lajikohtaiset kilpailusäännöt
3) ICF:n voimassaolevat freestylen kilpailusäännöt

2. Kilpailusarjat
2.1. Kilpailuja voidaan järjestää seuraavissa sarjoissa
1. K1 pojat, 18 vuotta (K1M18)
2. K1 tytöt, 18 vuotta (K1N18)
 Sarjoihin K1M/N18 voi osallistua kilpailija, joka täyttää kilpailuvuonna enintään
18 vuotta
3. K1 miehet (K1M)
4. K1 naiset (K1N)
5. K1 miehet, 35 vuotta (K1M35)
6. K1 naiset, 35 vuotta (K1N35)
 Sarjoihin K1M/N35 voi osallistua kilpailija, joka täyttää kilpailuvuonna vähintään
35 vuotta
7. K1 miehet, 50 vuotta (K1M50)
8. K1naiset, 50 vuotta (K1N50)



Sarjoihin K1M/N50 voi osallistua kilpailija, joka täyttää kilpailuvuonna vähintään
50 vuotta
9. K1 miehet, 65 vuotta (K1M65)
10. K1 naiset, 65 vuotta (K1N65)
 Sarjoihin K1M/N65 voi osallistua kilpailija, joka täyttää kilpailuvuonna vähintään
65 vuotta
11. Squirt miehet
12. Squirt naiset
13. C1 miehet
14. C1 naiset
15. OC1 miehet
16. OC1 naiset

2.2 Sekakilpailut, joissa miehet ja naiset kilpailevat samassa lajissa toisiaan vastaan ovat
sallittuja lajeissa OC1, squirt ja C1, jos sarjakohtaiset osallistujamäärät jäävät muuten liian
pieneksi. Lisäksi sarjat K1M18 ja K1N18 voidaan yhdistää yhdeksi sarjaksi osallistujamäärien
jäädessä muuten liian pieneksi.
2.3 Suomen mestaruuskilpailut voidaan järjestää kaikissa yllämainituissa sarjoissa.
Sarjakohtainen minimiosallistujamäärä määritellään Liiton yleisissä kilpailusäännöissä.
Yksittäisen sarjan osallistujamäärän jäädessä liian pieneksi kilpailunjärjestäjällä on oikeus
yhdistellä sarjoja ensisijaisesti niin, että ikäkausisarjat yhdistetään alempaan ikäkausisarjaan
tai K1M tai K1N sarjoihin Lisäksi sarjat K1M18 ja K1N18 voidaan yhdistää yhdeksi sarjaksi
osallistujamäärien jäädessä muuten liian pieneksi.
2.4 Kilpailijalla on oikeus osallistua useampaan kuin yhteen ikäkausisarjaan, jos hänellä on
ikänsä puolesta näihin osallistumisoikeus. Kilpailunjärjestäjällä on kuitenkin oikeus rajoittaa
useampaan sarjaan osallistumista, jos kilpailun sujuvuus kärsii merkittävästi yksittäisen
henkilön osallistumisesta useampaan sarjaan.

3 Kilpailuorganisaatio
3.1 Kilpailut on pidettävä seuraavien toimihenkilöiden valvonnassa:
 Kilpailun johtaja
 Ylituomari
 Pistetuomarit
 Ajanottaja

3.2 Luetellut toimitsijat ovat pakollisia mestaruuskilpailuissa, mutta muissa avoimissa
kilpailuissa yksi toimitsija voi tarvittaessa vastata useammasta tehtävästä.
Mestaruuskilpailuissa ylituomari voi kuitenkin toimia myös pistetuomarina.
3.3 Kilpailun pääjärjestelyistä huolehtii kilpailutoimikunta, johon kuuluvat:
 Ylituomari
 Kilpailun johtaja
 Sekä yksi muu henkilö, joka voi olla joku kohdassa 3.1 mainituista henkilöistä. Tämän
henkilön nimittää kilpailun johtaja.
3.4 Kilpailutoimikunta järjestää ennen kilpailun alkua joukkueenjohtajien kokouksen
(kilpailijakokous) enintään kahta tuntia ennen kilpailun alkamista. Kokouksen ajankohta on
ilmoitettava etukäteen.
3.5 Kilpailutoimikunta on velvollinen:
a. järjestämään kilpailun ja valvomaan sen suoritusta
b. epäsuotuisan sään tai vesitilanteen sattuessa tai jos muut edeltä aavistamattomat seikat
tekevät kilpailun suorittamisen mahdottomaksi, siirtämään sen ja määräämään toisen
ajankohdan tai paikan sen pitämiseksi
c. ottamaan vastaan tehdyt protestit ja ratkaisemaan syntyneet erimielisyydet
d. ratkaisemaan diskvalifiointikysymykset, milloin kilpailun aikana on rikottu
kilpailusääntöjä. Jos kilpailija on loukkaantunut jossakin erässä, kilpailutoimikunta voi
antaa hänen osallistua toiseen erään tai loppukilpailuun. Kilpailutoimikunnan päätöksen
on perustuttava kilpailusääntöihin. Mahdollisten rangaistusten on perustuttava
kilpailusääntöihin.
e. kuulemaan urheilijaa ja sitä tuomaria, joka sääntöjen vastaisen rikkeen on havainnut,
ennen kuin tekee päätöksen sen johdosta, että sääntöjä väitetään rikotun.
Kilpailutoimikunnan on kuultava myös muiden toimihenkilöiden mielipidettä, mikäli sillä
oletetaan olevan merkitystä väitetyn rikkomuksen selvittämisessä. Jos joku toimikunnan
jäsen on esteellinen väitetyn rikkomuksen osalta, lakkautetaan hänen tehtävänsä tämän
tapauksen osalta.

