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1.Kilpailusääntöjen päivitys
• Olympialuokkien soudun säännöt on päivitetty
• Säännöt löytyy SMSL nettisivuilta:
https://melontajasoutuliitto.fi/kilpailut/saannot/

• Olympialuokkien soutukilpailuja ohjaavat säännöt
ovat: World Rowingin säännöt → SMSL yleiset
kilpailusäännöt → Olympialuokkien soudun
kilpailusäännöt
• World Rowing Rule Book -mobiilisovellus käyttöön!

2. Keskeisimmät muutokset olympialuokkien soudun
sääntöihin
• Pyritty selkeämpään kokonaisuuteen
 Yksi dokumentti kahden sijaan
 Pohjana World Rowingin säännöt
 Pääasiassa kirjattu erikseen vain Suomessa tarvittavat erityissäännöt, kuten SMkilpailusäännöt
 Joitakin kohtia kirjattu suomeksi selvyyden vuoksi

2. Keskeisimmät muutokset
• Lisätty masters-SM
• Joitakin veneluokkia on poistettu (LM4-) tai yhdistetty (D-jun mix)
• Molemmille sukupuolille samat veneluokat kaikkiin kilpailuihin
• Lähtöjen periytyminen seuraavalle kaudelle poistettiin säännöistä
• Kilpailujen lähtöjärjestykset on muokattu sopivammiksi lajijaoston toimesta. Jatkossa niihin
voi tehdä muutosehdotuksia, mutta lähtöjärjestys pitää olla lajijaoston hyväksyttävänä
huhtikuun loppuun mennessä.
• Osallistumisrajoitukset lähtöjen määrään junioreilta poistettiin

• Osallistumisrajoitus iän perusteella poistettiin
• Kansallisen karsintajärjestelmän hienosäätö

3. Linjaus liiton ilmoittautumissääntöön
SMSL YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT
3.6 Lähdön osallistujamäärän mestaruusarvo vaatimus
Jotta SM, NMK ja JMK kilpailun lähtö jossakin sarjassa voitaisiin järjestää, on lähtöön osallistuttava (=lähtölinjalla) vähintään kolme (3) alusta.
Sääntö koskee kaikkia sarjoja kuitenkin niin että masters sarjoissa yli 65 v ja sitä iäkkäämpien lähtö järjestetään, vaikka olisi vain yksi
ilmoittautunut.
4.4 Osallistumisvelvoite
Jokainen kilpailija, jonka ilmoittautumisen hänen oma seuransa on vahvistanut joukkueenjohtajien ensimmäisessä kokouksessa, on velvollinen
osallistumaan kaikkiin ilmoitettuihin lähtöihinsä. Jos kilpailija ei ilman kilpailutoimikunnan ja tuomarineuvoston hyväksymää pätevää syytä
kuitenkaan osallistu lähtöön, hänet hylätään ko. lähdöstä ja kaikista sitä seuraavista saman päivän lähdöistä, joihin hän on ilmoittautunut.
Kilpailijan, joka myöhästyy lähdöstä, katsotaan vapaaehtoisesti luopuneen lähdöstä ja hänet hylätään tämän säännön mukaisesti.
Ilmoittautumismaksua ei palauteta.
Urheilijan tulee osallistua kaikkiin niihin eriin (alku-, keräily- ja välierä sekä semifinaali että varsinaiset finaalit) joihin hänen ilmoittautumisensa
ja kilpailusuorituksensa edellyttää. Poisjäänti jostain lähdön erästä tai finaalista aiheuttaa automaattisesti sulkemisen saman päivän kaikista
muista tulevista lähdöistä.
Mikäli lähtö peruutetaan liian pienen osanottajamäärän vuoksi, on siihen ilmoittautuneilla oikeus osallistua muun sarjan lähtöön, jos se on
mahdollista.

3. Linjaus liiton ilmoittautumissääntöön
Toimintatapa:
 Jokainen ilmoittautuu niihin lähtöihin, joihin ensisijaisesti haluaa, ja jotka
todellisuudessa aikoo soutaa.
 Jos lähdössä ei ole SM-arvoa eli se perutaan, niin kilpailunjärjestäjä siirtää
ilmoittautuneet lähimpään ylempänä olevaan sarjaan (esim. D-jun -> C-jun tai A-jun ->
U23 tai kevyt -> avoin). Siirrosta ilmoitetaan osallistujille, jonka jälkeen osallistuja voi
halutessaan perua osallistumisensa.
 Juniorilähdöissä lähtöjen tarkastelu aloitetaan nuoremmista ikäluokista.

4. Liikennesäännöt
• Liikennesääntöjä noudatettava ehdottomasti!
• Rikkomuksesta seuraa varoitus
• Jos vakava ja tahallinen rikkomus, voidaan sulkea pois kilpailusta

