SM-KILPAILUT JA YLEISET KILPAILUOHJEET
URHEILIJOIDEN MAKSUT SM-KILPAILUISSA
-

Halli SM-kisoista (SM hallit yleinen, Nuorten SM halli, SM halli moniottelu) Seura kustantaa;
urheilijan ilmoittautumisen ja kisaruokailun. Majoitus ja matka ovat urheilijalle omakustanteisia.

-

Kevään SM-kisoista (SM maantie, SM maastot, SM kävely) Seura kustantaa;
ilmoittautumisen, kisaruokailun, majoituksen ja matkan.

-

Kesän SM-kisoista (Kalevan Kisa, SM 14-22, SM viestit, SM maraton) Seura kustantaa;
ilmoittautumisen, kisaruokailun, majoituksen ja matkan.

ILMOITTAUTUMINEN SM-KILPAILUIHIN
- SM-kilpailuiden ilmoittautuminen tapahtuu aina seuran kautta.
- Valmentajat huolehtivat, että urheilijoiden suunnitelmat osallistua SM-kilpailuihin on seuran vastaavalla
tiedossa.
- Seura maksaa ilmoittautumismaksun SM -kisoihin ja vuonna 2019 myös PSM -kisoihin ja pm -kisoihin.
- Jos urheilija jää ilman perusteltua syytä pois ilmoittamastaan edustuskilpailusta ilmoittautumisajan
päätyttyä, seura perii maksetun ilmoittautumismaksun urheilijalta takaisin.
- Talven SM-kilpailujen ilmoittautuminen seuralle tammikuussa
- Kevään SM-maantie, SM-maastot ja SM-kävelyjen ilmoittautumiset seuralle maaliskuussa
- Kesän SM-kilpailujen ilmoittautumiset seuralle heinäkuun 15.pv mennessä
- SM-kilpailuihin ei voi jälki-ilmoittautua kisajärjestäjän ilmoittaman ilmoittautumisrajan jälkeen!

SM 14-15
- Tulosraja on A-luokka, joka tulee olla saavutettu joko edeltävällä tai kuluvalla ulkoratakaudella tai
viimeisimmän hallikauden aikana.
- Urheilija voi osallistua enintään 2 lajiin.
- Kenttälajien joukkuekilpailussa on osallistuvien urheilijoiden yhteistulos oltava B-luokka kaksinkertaisena,
ja jokaisen urheilijan tuloksen on oltava vähintään C-luokka.
- SM-maastoissa 15-sarjaan voivat osallistua 14- ja 15-vuotiaat urheilijat, kesän SM-kisoissa P/T 15- ja 14sarjojen SM-lajeihin osallistumisoikeus on vain kyseessä olevalla ikäluokalla. Toisin sanoen 15-vuotiaiden
sarjaan saa osallistua ko. kalenterivuotena 15 vuotta täyttävä urheilija ja 14-vuotiaiden sarjaan saa
osallistua ko. kalenterivuotena 14 vuotta täyttävä urheilija.
- Hallikaudella 14/15-vuotiailla on vain SM-hallimoniottelut.
- Seura kustantaa kisajoukkueeseen nimettyjen valmentajien kisaruokailun, matkan ja majoituksen.

SM 16-17 / 19 / 22
- Urheilijalla on oikeus osallistua enintään 3 lajiin
- Halli SM-kisoissa käytetään tietyissä lajeissa tulosrajoja aikataulun vuoksi, kesällä ei tulosrajoja
- 22-vuotiaiden sarjoihin saa osallistua ko. kalenterivuotena 22, 21 tai 20 vuotta ja 19 -vuotiaiden sarjoihin
ko. kalenterivuotena 19 tai 18 vuotta täyttävä urheilija.
- M/N 17-16 -sarjojen ulkoratojen SM kilpailuihin urheilijat saavat osallistua niin, että ko. kalenterivuotena
17 vuotta täyttävät osallistuvat 17-sarjaan ja 16 vuotta täyttävät osallistuvat 16-sarjaan. Tämä on ainoa SMkilpailu, jossa esiintyy erillinen 16-sarja.
- Nuorten SM-hallikilpailujen sarjoihin M/N 17 saa osallistua vain kalenterivuonna 17 tai 16 vuotta täyttänyt
urheilija.
- Seura kustantaa kisajoukkueeseen nimettyjen valmentajien kisaruokailun, matkan ja majoituksen.

KALEVAN KISAT
- Kalevan Kisojen tulosrajat ilmoitetaan SUL kilpailuvaliokunnan kokouksen jälkeen helmi/maaliskuun
aikaan.
- Seura kustantaa urheilijan ilmoittautumisen, kisaruokailun, majoituksen ja matkan.
- Seura kustantaa kilpailevan urheilijan henkilökohtaisen valmentajan kisaruokailun, matkan ja majoituksen

SM-VIESTIT
Joukkueet pyritään kokoamaan oman ikäluokan parhaista.
Yleiseen sarjaan voidaan nostaa nuorempia, kun heidän tulokset ovat kilpailukykyisiä yleisessä sarjassa.
Seura kustantaa SM-viesti joukkueiden ilmoittautumisen, kisaruokailun, majoituksen ja matkan.
Seura kustantaa mukaan lähtevien joukkueista vastaavien valmentajien matkan ja majoituksen.

SM-KISOJEN VARMISTUKSET
Jokainen urheilija huolehtii itse, että osanoton varmistus tehdään 90 min ennen aikatauluun merkattua
lajin alkamisaikaa.
Varmistuksen voi tehdä myös valmentaja tai muu huoltaja urheilijan niin pyytäessä, mutta vastuu
varmistuksesta on urheilijalla itsellään.
Jos varmistus myöhästyy, ei urheilija pääse kilpailemaan. SM-viesteissä valmentajat hoitavat varmistukset.

MAJOITUS
- Seura varaa etukäteen majoituksen SM -kisapaikkakunnilta tai sen läheisyydestä.
- Edustustehtävissä käytetään seuran määräämää ja etukäteen sovittua tarkoituksenmukaisinta majoitusta.
Mikäli käytetään muuta majoitusta, jokainen maksaa itse kulunsa.

RUOKAILU (kaikki SM-kisat)
- Seura kustantaa urheilijalle ja henkilökohtaiselle valmentajalle yhden lämpimän ruuan urheilijan SM kisapäivinä. Ensisijaisesti järjestäjien kisaruoka. Muina päivinä ruokailu on omakustanteinen.
- Kilpailuihin nimetty joukkueenjohtaja vastaa ruokalippujen hankinnasta ja jakelusta.
- Mikäli ruokailu kisaravintolassa ei urheilijan kilpailuaikataulun takia onnistu, korvaa seura muun ruokailun
kuluista korkeintaan 10 €/kilpailupäivä. Laskutus jälkikäteen kuittia vastaan

MATKUSTAMINEN
- Kilpailu- ja leirimatkat tehdään aina, kun se on mahdollista ryhmissä (yhteiskuljetus) kokonaisedullisinta
matkustustapaa käyttäen.
- Seura ei korvaa urheilijan henkilökohtaisen valmentajan matkaa hänen tullessa seuraamaan urheilijansa
kisasuoritusta omalla kyydityksellä osallistumatta joukkueen muuhun toimintaan.
- Omalla autolla matkustettaessa kilometrikorvaus on 0,20 €/km.

