TIETOPAKETTI EM- TAI MM-KISOIHIN LÄHTEMISESTÄ KIINNOSTUNEELLE
1. Urheilija ilmoitaa sähköpostitse halukkuudestaan lähteä EM- tai MM-kisoihin Suomen
Kädenvääntöliiton hallitukselle hallitus@skvl.net ennalta ilmoitettuun aikarajaan mennessä.
Liian myöhään halukkuudestaan ilmoittavat, jäävät automaattisesti pois maajoukkueesta.
Urheilijan tulee liittää ilmoitukseensa mukaan tiedot siitä, mihin sarjaan haluaisi osallistua
kummalla kädellä vai molemmilla, sekä millä perusteella hänet tulisi valita maajoukkueeseen
(kisamenestys, muut näytöt, sitoutuminen lajiin). Urheilijan ilmoittamisen voi hoitaa myös
seuran puheenjohtaja tai yhteyshenkilö.
2. Urheilija, joka on halukas lähtemään EM- tai MM-kisoihin tulee tututustua doping
sääntöihin. Tietoa kiellettyistä aineista ja menetelmistä löytyy
https://www.suek.fi/en/kielletyt-aineet-ja-menetelmat-urheilussa1 sekä
https://kamu.suek.fi/#!/dopingaineet/ . Mikäli urheilija käyttää sairautensa hoitoon
urheilussa kiellettyä lääkevalmistetta, hänen on hankittava erityisvapaus lääkkeen käyttöön.
Mikäli hän ei sellaista voi saada, ei hän voi osallistua mihinkään kilpailuihin kotimaassa tai
ulkomailla. Mikäli urheilijan dopingtestin tulos on positiivinen, eikä hänellä ole kyseisen
lääkkeen/lääkkeiden käyttöön erityisvapautta, on hänen korvattava kaikki tästä liitolle
aiheutuvat kulut. Lisätietoja erityisvapaudesta saa liiton hallitukselta.
3. Hallitus tekee maajoukkuevalinnat (max. 2 kilpailijaa/ sarja) ja ilmoittaa päätöksestä
viimeistään kahden viikon kuluttua hallituksen ilmoittaman ilmoittautumisajan päätyttyä (ei
siis EM- tai MM-kilpailujen järjestestäjän ilmoittaman rekisteröintiajan päättymistä). Hallitus
hoitaa maajoukkeen ilmoittamisen kilpailujärjestäjälle.
4. Hallitus valitsee myös maajoukkueen kapteenin ja ilmoittaa hänen yhteystietonsa muulle
valitulle joukkueelle. Valinnan jälkeen joukkuuen kapteeni on urheilijan pääkontakti
arvokisoihin liittyvissä asioissa.
5. Mikäli urheilija valitaan maajoukkueeseen, tulee hänen ilmoittaa sähköpostitse kapteenille,
kahden viikon kuluttua valinnasta, mistä päivästä mihin (tarkat päivät) hän tarvitset
majoituksen kisahotellissa. Huomioitavaa on, että kisahotellissa majoittuminen on pakollista
EAF:n ja WAF:n sääntöjen mukaan. Mikäli tästä hotellisäännöstä poikkeaa, on
kilpailujärjestäjällä oikeus estää urheilijaa kilpailemasta. Mikäli urheilija ei ilmoita mitään
hotellitarvetta määräaikaan mennessä, hänen katsotaan luopuneen paikastaan
maajoukkueessa. Hotellitarpeen ilmoittamisen jälkeen urheilijan osallistumisesta tulee
sitova ja tällöin urheilija sitoutuu maksamaan kaikki mahdollisesta perumista aiheutuvat
kulut, kuten hotelli- ja osallistumismaksut.
6. Hotellitarpeen ilmoittamisen jälkeen hallitus varaa hotellit kilpailujärjestäjltä. Kisahotellista
maa voi esittää toivomuksia, mutta viime kädessä kisahotellin valinnan tekee
kilpailujärjestäjä.
7. Kun maajoukkeen kisahotelli on järjestäjän toimesta ilmoitettu, hallitus laskuttaa hotellin
urheilijalta. Hotelli on maksettava eräpäivään mennessä. Huomioitavaa on, että eräpäivä
saattaa olla jopa pari kuukautta ennen itse kilpailua, sillä kilpailujärjestävät vaativat
useimmiten koko maajoukkeen majoituksen maksamista täysimääräisesti etukäteen.
8. Maajoukkueeseen valitulla urheilijalla tulee olla maajoukkeen urheiluasu. Minimivaatimus
on kisapaita ja –takki. Mikäli urheilijalta ei maajoukkeen urheiluasua entuudestaan löydy,
niin niitä voi tilata erika.ketola@skvl.net. Urheiluasu tilaus on tehtävä välittömästi
maajoukkeeseen valinnan jälkeen, että vaatteet ehtivät varmasti ajoissa. Kilpailija ei voi
kilpailla ilman maajoukkueen urheiluasua, eikä kilpailija voi saada palkintoa ilman tätä.
Lisätietoa vaateista löytyy myös www.skvl.net.

9. Muuta huomioitavaa on, että urheilijan tulee itse varata lentonsa tai muu kulkuväline, jolla
saapuu kilpailuihin. Lisätietoja muusta joukkueesta voi kysellä maajoukkeen kapteenilta,
mikäli haluaa esimerkisi yrittää varata samat lennot muun joukkuuen kanssa. Urheilijan on
saavuttava kisakaupunkiin vähintään punnitusta edeltävänä päivänä eli esimerkiksi mikäli
punnitus on maanantaina, tulee urheiljan saapua viimeistään sunnuntaina.
10. Maajoukkueeseen valitun urheilijan tulee tutustua WAF:n sääntöihin, jotka löytyvät
www.skvl.net, sillä ne sisältävät sääntöjä muun muassa pukeutumiseen, protestin
tekemiseen ja dopingtestaamiseen. Lisäksi urheilijat tulee osata tuomarin käskyt englanniksi.
Tarvittaessa maajoukkueen kapteeni antaa lisätietoja.
11. Hyvän joukkue- ja urheiluhengen ylläpitämiseksi on suotavaa, että jokainen maajoukkueen
edustaja on paikalla kannustamassa muita maajoukkueen edustajia heidän
kilpailusuorituksensa aikana.
12. Kilpailujen aikana maajoukkeen kapteeni huolehtii maajoukkeelle kilpailijakortit, hoitaa
protestit sekä ohjeistaa ja neuvoo kilpailijoita. Mikäli kilpailija ei tottele kapteenia,
käyttäytyy asiattomasti tai muutoin aiheuttaa harmia maajoukkuueelle, voidaan asia
pahimmassa tapauksessa viedä valvotalautakunnan käsittelyyn.

