Karsintasäännöt Youth Sailing World Championships 2018 kilpailuun
Yleistä
Kilpailu purjehditaan 14.-21.7.2018 välisenä aikana, Corpus Christi, USA.
SPV nimeää joukkueen kilpailuihin ja maksaa osallistumismaksun niiden urheilijoiden osalta, jotka
ovat täyttäneet alla luetellut tuloskriteerit.
Luokat ja karsintakilpailut
- Laser Radial, pojat ja tytöt – karsintakilpailu: Radial Youth Europeans U19, Balaton 7.14.4.2018
-

Nacra 15, mixed – karsintakilpailu: Nacra 15 Worlds & Youth Olympic Games II qualifier,
Barcelona 22.-28.4.2018

-

29er, pojat ja tytöt – karsintakilpailu: 29er EuroCup, Cavalaire 30.3.-2.4.2018. Sijoituksia
laskettaessa huomioidaan ainoastaan U19-venekuntien tulokset.

Karsinta ja –säännöt
Purjehtijoiden, joiden aikomuksena on osallistua kilpailuun, tulee ilmoittautua SPV:n
valmennuspäällikölle 31.1.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen thomas.hacklin@spv.fi.
Ilmoitus on sitova ja samalla purjehtija sitoutuu maksamaan osallistumismaksun, mikäli ei täytä
SPV:n laatimaa ja karsintakilpailuun sovellettavaa tuloskriteeriä.
Edellä luetellut kilpailut toimivat karsintakilpailuina. 29er-venekunnan tulee sijoittua 12 parhaan
maan joukkoon (EuroCup), Laser-venekunnan 12 parhaan maan joukkoon (EM), ja Nacra 15venekunnan (mixed) 10 parhaan maan joukkoon, sekä samalla puolen välin paremmalle puolelle
ikäluokan (U19) lopputuloksissa, jotta SPV maksaa venekunnan osallistumismaksun. SPV:n
tarkoituksena on myös tukea niiden purjehtijoiden matkakuluja, joiden osalta em. karsintasääntö
on täyttynyt. Lopullisen tuen määrä vahvistuu, kun karsintakilpailujen tulokset ovat selvillä.
Niissä luokissa, joissa tytöt ja pojat purjehtivat samassa ryhmässä, tyttöjen ja poikien
lopputulokset erotellaan toisistaan.
Koska 29er -luokassa ei ole arvokilpailua ennen Youth Sailing World Championships 2018 kilpailua,
em. EuroCup kilpailu toimii tuloskriteerikilpailuna, jossa ratkeaa vain, täyttyykö SPV:n asettama
tuloskriteeri tyttöjen ja poikien osalta. Tämän lisäksi Suomessa käydään kaksiosainen
maakarsintakilpailu, jonka paras tyttö- ja poikavenekunta lunastavat lopullisen paikan kilpailuun.

29er Suomen sisäinen karsinta, kaksi osakilpailua
-

28.-29.4., BS (9 lähtöä)

-

12.-13.5., NJK (9 lähtöä)

Karsinnan lopputuloksissa huomioidaan molempien kilpailujen lähtösijoitukset, siten että:
5 lähtöä, yksi poisheitto
11 lähtöä, kaksi poisheittoa
17 lähtöä, kolme poisheittoa

Karsintakilpailussa parhaiten sijoittunut suomalaisvenekunta saa osallistumisoikeuden. Mikäli
SPV:n laatimat tuloskriteeri ei täyty, vastaa venekunta omista kuluistaan kokonaisuudessaan.
SPV:n maksama osallistumismaksu peritään kultakin osallistujalta jälkikäteen.
SPV voi nostaa omalla harkinnalla venekunnan tuensaajien joukkoon, vaikka kriteerit eivät
täyttyisi, mutta kriteerien täyttyessä tukea ei voi poistaa. Tässä huomioidaan mm. edellisen
vuoden tuloksia.
Kilpailuun on osallistuttava samalla miehistöllä kuin karsintakilpailuun. Mikäli tämä ei ole
mahdollista (mistä tahansa syystä) tai jos karsintakilpailussa parhaiten sijoittunut
suomalaisvenekunta ei osallistu kilpailuun, siihen nimetään seuraavaksi paras miehistö karsintojen
lopputuloksen mukaisessa järjestyksessä.
Joukkue vahvistetaan 15.5.2018

Yhteenveto
-

ilmoita aikomuksestasi osallistua kilpailuun SPV:n valmennuspäällikölle 31.1.2018
mennessä osoitteeseen thomas.hacklin@spv.fi.

-

ilmoittautuminen on sitova eli purjehtija sitoutuu ilmoituksellaan suorittamaan
osallistumismaksun (900 euroa), mikäli ei karsintakilpailussa täytä tuloskriteeriä.

-

Osallistumismaksu sisältää asumisen (täyshoito), venevuokran ja lentokenttäkuljetukset
määränpäässä.

-

Joukkueen valmentajana ja joukkueenjohtajana toimii akatemiaryhmän vastuuvalmentaja
ja nuorten olympiavalmentaja Vili Kaijansinkko. SPV maksaa tämän matkakulut, eikä
urheilijoiden tarvitse maksaa erikseen kilpailujen valmennuksesta.

