Ohjeet SM-sprinttiviestijoukkueiden valintaan, P-H suunnistus ry
Perusperiaatteet:
• Alueelta on 2 joukkuetta/sarja, joko seuran tai alueen kokoonpanon
• Ensisijaisesti valitaan joka sarjaan 1 seurajoukkue ja 1 aluejoukkue
• Jos seurajoukkuetta ei saada, valitaan 2 aluejoukkuetta
• On myös mahdollista, että aluejoukkueen kaikki jäsenet ovat samasta seurasta. (T.s.
karsintakilpailussa 4 parasta molemmista sukupuolista on ollut samasta seurasta.) Tällöin
”alue”joukkue juoksee alueen nimissä, koska sitä paikataan alueen juoksijoista
Valintaperiaatteet:
• Karsintakilpailu on Stadisprintin aamupäivän osakilpailu 7.4.
• Karsintasarjat ovat samat kuin sprinttiviestissä
◦ Esimerkkejä: H60-sarjalainen ilmoittautuu H55-sarjaan, jos haluaa olla mukana
valinnassa kisajoukkueeseen. D20-sarjalainen juoksee puolestaan D21:ssä (tarkemmin
D21A, jos on vaihtoehtoja)
• Perustelluista syistä muita näyttöpaikkoja ovat kevään sprinttikisat ennen SM-sprinttiviestiä
jos ei pysty esim. sairauden tai muun painavan syyn takia osallistumaan Stadisprinttiin.
Kyseisillä näytöillä ei voi kuitenkaan vaikuttaa siihen, mitkä seurajoukkueet valitaan, vaan
se tehdään Stadisprintin perusteella
• Seurajoukkueeksi valitaan seura, jonka karsintasarjojen (H ja D) parhaiden suunnistajien (2
naista+2 miestä) yhteisaika valintakisassa on paras
• Aluejoukkueen jäsenet valitaan kisassa parhaiten menestyneistä alueen suunnistajista,
jotka eivät ole mukana valitussa seurajoukkueessa
• Seurajoukkueeseen voidaan nostaa sellainen juoksija, joka ei ole ollut lunastamassa
seuran SM-kisapaikkaa. Tällöin syy on perusteltava. Seurajoukkueesta tippuva on silloin
ehdolla aluejoukkueeseen.
• Valinnassa voidaan käyttää tervettä järkeä ja valitsijan näkemystä, mutta perusteluiden on
oltava hyvät ja selkeät
• Joukkueet ja niiden jäsenet valitsee hallitus valitsijan esityksestä. Seurajoukkue vastaa
omasta joukkueestaan
• Stadisprintin jälkeen valitut seurat ilmoittavat joukkueensa valitsijalle. Joukkueiden
kokoonpanot voivat elää toukokuun alkuun asti loukkaantumisten ym. vuoksi.
• Ilmoittautuminen päättynee 17.5. Tämän jälkeen lyödään lukkoon juoksujärjestykset ja
aluejoukkueisiin valitut eivät ole käytettävissä varajuoksijoiksi seurajoukkueisiin, vaan
seuralla on omat varajuoksijat.
Muuta:
• Seurat maksavat osanottomaksut. Alue maksaa välikätenä aluejoukkueet ja laskuttaa
joukkueiden jäsenten seuroja jälkikäteen.
• Joukkueiden valitsija on Seppo Järvinen (seppo.jarvinen ät asikkalanraikas.net)
Liite: Suunnistusliiton erillisohjeet

Liiton ohjeet:

SM-sprinttiviesti, 27.5.2018, Keravan Urheilijat
2.1 Sarjat
H/D18, H/D21, H/D40, H/D55. Kaikissa sarjoissa on 4 osuutta. Joukkue
muodostetaan kahdesta naisesta ja kahdesta miehestä. Sarjojen ikärajoitukset ovat
vastaavien henkilökohtaisten sarjojen mukaiset.
Osuudet jaetaan naisten ja miesten välillä seuraavasti: nainen – mies – mies –
nainen.
2.2 Joukkueiden määrät ja kokoonpano
Kuhunkin sarjaan otetaan mukaan enintään 33 joukkuetta. Suunnistusalueet
nimeävät joukkueet. Alue voi nimetä sekä seurajoukkueita että alueen seurojen
yhdistelmäjoukkueita eli aluejoukkueita. Alue voi nimetä samaan sarjaankin sekä
seura- että aluejoukkueita.
Seuraavat alueet voivat ilmoittaa kuhunkin sarjaan kolme joukkuetta: Uusimaa, FSO,
Varsinais-Suomi, Häme ja Kaakko. Muut alueet voivat ilmoittaa kuhunkin sarjaan
kaksi joukkuetta.
Mikäli jokin alue ei ilmoita täyttä määrää joukkueita, voidaan nämä paikat antaa
muiden alueiden täytettäviksi seuraavasti: liitto tekee vuoden 2017 sprintin
loppurankin perusteella listan eri alueiden joukkueista paremmuusjärjestyksessä
rankipisteiden mukaisesti. Listan perusteella jaetaan mahdollisia lisäpaikkoja alueille.
Listan tarkempi muodostamisperiaate esitetään listan yhteydessä.
2.3 Juoksujärjestyksen ilmoittamisvelvollisuus
Viestijoukkueiden juoksujärjestykset on ilmoitettava järjestäjän kilpailukutsussa
antamien ohjeiden mukaisesti. Joukkue, joka ei ole antanut juoksujärjestystä
määräajassa, ei saa lähtölupaa. Muussa kuin ilmoitetussa järjestyksessä juokseva
joukkue hylätään.
2.4 SM –säännöt
Suomen mestaruuskilpailuja koskevat erityissäännökset on kirjattu Suunnistuksen
lajisääntöjen 19. lukuun.

