Puuvenejaoston kokous 3/2022
Aika

Keskiviikko 6.4.2022 klo 19.00 –
Jatkokokous maanantai 11.4.2022 klo 19.00 –

Paikka

Teams-kokous

Esityslista
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Paikalla olivat molemmissa kokouksissa pj. Juha
Karttusen lisäksi Jukka Paananen, Kari Aronen, Harri Metsäranta, Jari Leinonen,
Henry Viholainen, Marika Laaksonen, Soile Hakala ja Taina Joskitt.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Puuvenesoudun sääntömuutokset
• Sääntömuutosten käsittely
Sääntökirja kohta 2. Puuvenesoudun veneluokat ja SM-sarjat
•

Puuvenejaosto kävi perusteellisen keskustelun mahdollisista ikäsarjojen
yhdistämisistä ja käytännön seurauksista, ja päätti pitäytyä nykyisissä
säännöissä. Sääntöjä ei muuteta veneluokkisen ja SM-sarjojen osalta.

Sääntökirja kohta 3.2. Kilpailumatkat
Puuveneissä kilpaillaan Suomen mestaruuksista seuraavilla matkoilla:
• sprintti:
o kirkkoveneet sprintti (matka 1900 - 2050 m)
o pienveneet sprintti (matka 950 - 1050 m)
• normaalimatka, (matka 8,5 - 10 km ja alle 18 v sekä 23 v, puolet aikuisten
matkasta)
• keskimatka, (matka noin 22- 26 km ja alle 18 sekä 23 v, puolet aikuisten
matkasta)

Sääntökirja kohta 3.3.
Ilmoittautuminen
järjestäjän ei anna tietoja SM sarjoihin ilmoittautuneista ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. → Ilmoittautumiset näkyvät reaaliaikaisesti

ilmoittautumisjärjestelmästä. Lähtölistat julkaistaan kokonaisuudessaan
ilmoittautumisen päätyttyä.

•

Sääntökirja kohta 5.4.
Pienveneviesti ja pienveneviestin miehistö

Pienveneviestin miehistö ja osuudet koostuvat seuraavista:
1) Naiset yksinsoutu yleinen
2) Sekavuorosoutu yleinen
3) Yksinsoutu miehet 60v, alle 23v nuori (poika tai tyttö) tai naiset yleinen
4) Miehet parisoutu yleinen
5) Miehet yksinsoutu yleinen
6) Sekaparisoutu yleinen
• Eri osuudet on soudettava edellä mainitussa järjestyksessä. Kukin soutaja
saa soutaa vain yhden osuuden.
• Pienveneviestissä yhden osuuden soutumatka on noin 2 kilometriä.
Souturata on järjestettävä siten, että soudettava rata on mahdollisimman
selkeä ja käännöksissä törmäysvaara on mahdollisimman pieni.
• Pienveneviestissä noudatetaan muilta osin tämän sääntökirjan mukaisia
sääntöjä eri veneluokissa.

Sääntökirja kohta 7.1.1.
Rangaistusohjesääntö yhteislähtökilpailussa
Kiilaaminen
Yhteislähtökilpailujen vähäisissä yhteentörmäyksissä ohitus- tai lähtötilanteissa,
jotka eivät ole selkeästi tahallisia tai tavanomaista suurempaa tuottamusta
aiheuttavia, voi tuomarineuvosto antaa ensisijaisesti huomautuksen.
Tuomarineuvosto voi kuitenkin antaa aikasakon venekunnalle, joka kiilaamalla
selkeästi häiritsee tai aiheuttaa haittaa kanssakilpailijoille. Lisäksi tuomarineuvosto
voi antaa aikasakon tai hylätä venekunnan suorituksen kokonaan, joka
piittaamattomuutta tai tahallisuutta osoittaen aiheuttaa suoranaista vaaraa
kanssakilpailijoille.

•

Sääntömuutosten viestintä
Sääntömuutokset julkaistaan MeSon verkkosivuilla, seuratiedotteessa ja
puuvenesoudun Facebook-sivuilla.

4. Koulutus
• Tuomari- ja perämieskurssi (Teams)
Jukka Paananen ja Heikki Joskitt järjestävät tuomari- ja perämieskurssin
Teamsillä huhtikuun aikana. Ajankohta ja ilmoittatumisohjeet tarkentuvat pian.

5. Tuomaritoiminta
• Kesän 2022 SM-kisojen tuomarit
Kari Aronen koordinoi kesän SM-kisojen tuomaroinnit.

6. Muut asiat
• Pienveneviestin 2022 järjestäjä

Takon Soutajat järjestävät pienveneviestin KV-keskimatkan kisan yhteydessä
lauantaina 11.6.2022.

7. Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohta tarkentuu myöhemmin.

8. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 20.18.
Jatkokous päättyi klo 19.20

