Erämelonnan SM-kilpailujen säännöt
1. KILPAILUN TARKOITUS
Erämelonnan SM-kilpailun tarkoituksena on ylläpitää ja edistää erämelontataitojen ja -tietojen säilymistä ja kehittämistä sekä verrata
osanottajien erämelontataitoja ja -tietoja sekä fyysistä suorituskykyä.

2. KILPAILUN AJANKOHTA
Erämelonnan SM-kilpailu järjestetään vuosittain touko-kesäkuussa.

3. JÄRJESTÄMISOIKEUS
Kilpailun järjestämisoikeus on Suomen Latu ry:n jäsenyhdistyksellä, latualueella, melontaseuralla tai muulla Suomen Ladun hallituksen
hyväksymällä ja nimeämällä yhteisöllä.
Kilpailun järjestämisoikeus anotaan Suomen Ladun hallitukselta kilpailua edeltävän vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Anomukseen tulee
liittää talousarvio sekä selvitys muista resursseista, vesistöstä, kilpailukeskuksesta, huollosta, ajankohdasta, ym. kilpailun järjestämiseen
liittyvistä toimenpiteistä.

4. OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN
Kilpailu on avoin kaikille. Järjestävän paikallisen yhteisön edustajat eivät kuitenkaan saa osallistua kilpailuun. Valvoja voi myöntää luvan
valtakunnallisen järjestäjäyhteisön edustajien osallistumiseen. Järjestäjällä on oikeus rajoittaa osanottajamäärää, jolloin ilmoittautumisjärjestys
ratkaisee mukaan pääsyn. Edellisen kilpailun kunkin sarjan kymmenen (10) parasta saavat osallistua joka tapauksessa, mikäli ovat
ilmoittautuneet määräaikaan mennessä.
Ilmoittautuminen tapahtuu Erämelonnan SM-kilpailun kutsussa mainitulla tavalla ja mainittuun määräaikaan mennessä. Osallistumismaksu tulee
suorittaa viimeistään 30 vuorokautta ennen kilpailun alkua. Ilmoittautuessa on mainittava paikkakunta ja mahdollinen yhdistys tai seura, jota
partio edustaa, osallistumissarja, osallistujien nimet sekä Erämelonnan SM-kilpailun ennakko-ohjeen lähetysosoite.
Jälki-ilmoittautuneilta ja osallistumismaksun myöhässä maksaneilta peritään kaksinkertainen osanottomaksu.
Järjestäjä vahvistaa osallistumisoikeuden lähettämällä hyväksytyille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kilpailun alkua säännöt ja ennakkoohjeen.

5. KILPAILUKUTSU
Kilpailun järjestämisestä tiedotetaan kilpailukutsulla, joka julkaistaan viimeistään kolme (3) kuukautta ennen tapahtumaa. Kutsussa on
mainittava kilpailun järjestäjä, kilpailupäivämäärät, sarjajako, partioiden kokoonpano, reittien pituudet, ilmoittautumisaika, osallistumismaksut
sekä kaluston valintaan vaikuttava reittien luonne ja mahdollinen pikataival.

6. KILPAILUN KESTO, REITTIPITUUDET, SARJAJAKO JA PARTIOIDEN
KOKOONPANO
Kilpailu kestää noin 30 tuntia ja siihen kuuluu yksi maastoyöpyminen. Sarjat ovat
Yksiköt (1 kilpailija kajakilla), jossa reitin pituus on noin 40 km
Kaksikot (2 kilpailijaa kajakilla tai intiaanikanootilla), jossa reitin pituus on noin 40 km.
Naisten kaksikkosarja (2 kilpailijaa kajakilla tai intiaanikanootilla).
Nuorten sarja 15-20 vuotiaille (2 kilpailijaa kajakilla tai intiaanikanootilla).
Kilpailun yhteydessä voidaan lisäksi järjestää retkisarja melottavilla tai soudettavilla vesikulkuvälineillä (1-2 henkeä): retkisarjan reitin pituus on
noin 15-30 km ja kesto noin 10-30 tuntia.
Reittien pituudet riippuvat vesistöstä, tehtävistä ja paikallisista olosuhteista.

7. KILPAILUOHJEET
Ohjeet käsittävät ennakko-ohjeen ja kilpailuohjeen.

7.1 Ennakko-ohje
Ennakko-ohjeessa ilmoitetaan:
kokoontumisaika ja -paikka
kilpailun kesto ja aikataulu
pakollinen varustus ja mahdolliset lisävarusteet
mahdolliset kuljetukset
osanottajien ja huoltajien majoitus ja ruokailu
osanottajien ja kaluston vakuuttaminen
mahdolliset poikkeamat kilpailusäännöistä

osanottajien, huoltajien ja yleisön oikeus liikkumiseen kilpailualueella sekä mahdolliset vastuukysymykset.
Ennakko-ohje on lähetettävä osallistujille vähintään (2) viikkoa ennen kilpailun alkua.

7.2 Kilpailuohje
Kilpailuohjeessa ilmoitetaan:
Erämelonnan SM-kilpailun johtajan ja tuomarineuvoston puheenjohtajan ja jäsenten nimet
päätoimihenkilöt ja heidän tehtävänsä
lähtöpaikka
lähetystapa
kilpailun aikataulu
kilpailureittien ja pikataipaleiden pituudet
tiedot käytettävistä kartoista
rastien merkintä maastossa
rastitunnusten käyttö
tulentekoa koskevat ja muut rajoitukset
mahdolliset varovaisuusmääräykset
kuljetukset
ilmoittautumismääräykset keskeyttäneille
osanottajaluettelo
pesumahdollisuudet ja varusteiden säilytys
lääkintähuolto
tehtävien yleiset arvosteluperusteet
mahdolliset poikkeamat kilpailusäännöistä
Kilpailuohje jaetaan osallistujille kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä.

8. KILPAILUN SUORITTAMINEN
8.1 Muut säännöt
Kilpailussa noudatetaan suunnistuksen osalta soveltaen Suomen Suunnistusliiton kilpailusääntöjä. Ensiaputehtävien arvostelussa noudatetaan
soveltaen SPR:n viimeisiä ohjeita. Muiden tietopuolisten tehtävien arvostelu tapahtuu voimassa olevien lakien ja asetusten, viranomaisten
viimeisten voimassa olevien ohjeiden ja alan kirjallisuuden perusteella sekä kunkin alan asiantuntijoiden yleisesti hyväksymään käytäntöön
tukeutuen. Arvosteluperusteiden täsmennykset ilmoitetaan tehtäväkäskyssä.
Osallistujat sitoutuvat noudattamaan soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa
antidopingsäännöstöä.

8.2 Kilpailureitti
Kilpailureitti voi sisältää pakollisia tehtävärasteja, pakollisia suunnistusrasteja ja vapaaehtoisia lisärasteja.
Partion on kuljettava yhdessä kilpailureitin kaikkien pakollisten rastien kautta numerojärjestyksessä. Jos rasti ei ole rannassa, varusteita saa
jättää kanoottiin harkinnan mukaan. Partion hajaantuminen, kaikenlaisen ulkopuolisen avun tai apuvälineistön käyttö ilman kilpailuohjeissa
mainittua lupaa on kielletty ja tällainen toiminta aiheuttaa partion sulkemisen kilpailusta.
Jos partio ei ole käynyt kaikilla pakollisilla rasteilla sääntöjen mukaisesti, aiheuttaa myös se partion sulkemisen kilpailusta.
Lisärasteilla partio voi käydä missä järjestyksessä tahansa ja ilman varusteita. Lisärasteilla käydessään partio saa hajaantua siten, että toinen
jäsen kuljettaa kanoottia toisen liikkuessa maitse.
Kilpailun järjestäjällä on oikeus antaa paikallisista olosuhteista johtuvia erillisohjeita tai muuttaa kilpailureittejä.

8.3 Rastien merkitseminen
Rastit piirretään valmiiksi karttoihin tai osanottajat piirtävät ne itse mallikartasta tai saamastaan karttakopiosta. Rastinmääritteet annetaan
erikseen kunkin päivän osalta. Maastossa rastit on merkitty voimassa olevilla SSL:n sääntöjen mukaisilla rastilipuilla.
Rastileimat merkitään kilpailukorttiin. Leiman puuttuminen tai kilpailukortin kadottaminen aiheuttaa ko. päivän kaikkien vaelluspisteiden
menetyksen, ellei partio muutoin voi luotettavasti osoittaa käyneensä rastilla. Kilpailukortti on pyydettäessä esitettävä järjestäjille ja se on
luovutettava välittömästi yöpymisrastilla tai maaliin saavuttaessa.

8.4 Määräaika

Kunkin päivän osuudelle annetaan määräaika, jonka kuluessa partion on kuljettava reitti saavuttaakseen maksimipistemäärän. Määräajan
ylittäminen aiheuttaa pisteen menetyksen kultakin alkavalta 15 minuutin ajanjaksolta.
Järjestäjillä on oikeus määrätä kullekin päivälle aikaraja, jonka ylittäminen johtaa partion sulkemiseen kilpailusta.
Tehtävärastien suoritusajat sisältyvät määräaikaan. Partio voi saada lisäaikaa ainoastaan kilpailun järjestäjien aiheuttamasta viivästymisestä,
josta partion on pyydettävä välittömästi merkintä rastipöytäkirjaan tai kilpailukorttiin.
Rasteille voidaan ilmoittaa avaamis- ja sulkemisajat, jotka annetaan rastinmääritteiden yhteydessä.

8.5 Kilpailun tehtäväalueet
Tehtävien aiheiden tulee liittyä olennaisesti erämelontaan jakaantuen:
1. erämelontatietoihin ja -taitoihin
2. suunnistukseen
3. ensiapu- ja pelastuspalvelutoimintaan
4. luonnontuntemukseen ja -suojeluun
Tehtävät eivät saa vaatia uhkarohkeutta tai kohtuuttomasti voimaa eikä niiden suorittaminen saa olla vaarallista.
Partion on suoritettava tehtävät omatoimisesti kirjallisten tehtäväkäskyjen ja kilpailun järjestäjien antamien yhtenäisten ohjeiden mukaan.
Omien ohjekirjojen, elektronisten muistikirjojen, karttojen tai muiden apuvälineiden käyttö on kielletty.
Järjestäjällä on oikeus keskeyttää partion suoritus, jos siihen sisältyy ilmeinen tapaturman vaara, jos se ylittää annetun määräajan tai jos se on
Erämelonnan SM-kilpailun tai Suomen Ladun toiminta-ajatuksen hengen vastainen.
Jokaisella kilpailijalla on koko ajan kanootissa ollessaan oltava yllään pelastusliivit tai kelluntaliivit. Kypärän käytöstä on tarvittaessa mainittava
ohjeessa. Kilpasarjan intiaanikanoottia melotaan ainoastaan yksilapaisella melalla.

8.6 Yöpyminen
Yöpyminen tapahtuu järjestäjän ohjeiden mukaan erityisellä yöpymisalueella, jolta poistuminen ilman järjestäjien lupaa on kielletty.
Mikäli avotulen tekeminen on sallittu, sen tulee tapahtua järjestäjän ohjeiden mukaisesti ja sitä varten erityisesti varatulla alueella.
Yöpymisestä ja tulenteosta annettujen ohjeiden laiminlyönti aiheuttaa partion kyseisen suorituksen hylkäämisen.

9. KILPAILUN TULOKSET JA ARVOSTELU
Kilpailutehtävät arvostellaan erikseen kunkin kohdassa 8.5 mainitun tehtäväalueen osalta.
Partion lopputulos saadaan laskemalla yhteen eri tehtäväalueiden pistemäärät. Tehtäväalueet tulee painottaa niin, että 1. alue muodostaa 40 %
maksimipistemäärästä ja muut kukin 20 %. Mahdollisen tasatuloksen sattuessa paremmuuden ratkaisee alueen 1pistemääräseuraavaksi alueen
2, jne.
Lopullisesta tulosluettelosta, jonka kilpailun järjestäjä lähettää viimeistään 7 vuorokauden kuluessa kilpailun päätyttyä jokaiselle osallistuneelle
partiolle, on käytävä selville kunkin partion kokonaispistemäärän lisäksi partion eri tehtävissä saavuttama pistemäärä.
Oikeat vastaukset jaetaan jokaiselle kilpailuun osallistuneelle partiolle palkintojenjaon yhteydessä.

10. KILPAILUN VALVONTA JA TUOMARINEUVOSTO
Erämelonnan SM-kilpailun valvojan tai valvojat nimeää Suomen Latu ry. Kilpailun järjestäjä on velvollinen ottamaan huomioon kaikki valvojien
tekemät huomautukset.
Tuomarineuvostoon, jonka tehtävänä on käsitellä ja ratkaista mahdolliset vastalauseet ja sääntörikkomukset, kuuluvat Suomen Ladun nimeämä
puheenjohtaja, järjestäjien nimeämä kilpailun johtaja, kilpailun valvojat, ratamestari ja tehtäväjohtaja sekä kaksi (2) osanottajien edustajaa,
jotka valitaan järjestäjien toimesta kokeneiden osanottajien joukosta.

11. VASTALAUSEET
Vastalause, joka voidaan tehdä kilpailun järjestelyjä, muita osanottajia ja tulosluetteloa vastaan, on tehtävä kirjallisesti. Järjestelyjä ja muita
osanottajia koskeva vastalause on esitettävä kunkin päivän osalta tunnin kuluessa yöpymisrastille tai maaliin saapumisesta. Tulosluetteloa
vastaan tehty vastalause on jätettävä kahden (2) viikon kuluessa tulosluettelon julkaisemisesta.
Vastalausemaksu on yhtä suuri kuin partion osanottomaksu, joka palautetaan, jos vastalause hyväksytään.
Tuomarineuvoston on ilmoitettava vastalauseesta tekemästään päätöksestä sekä sen perusteluista vastalauseen tekijälle välittömästi päätöksen
tekemisen jälkeen.
Tarvittaessa asian käsittely voidaan siirtää Suomen Ladun hallitukselle periaatteellisen kannan saamiseksi.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näihin sääntöihin voi tehdä muutoksia vain Suomen Latu ry:n hallitus

