TIETOPAKETTI MM-KISOIHIN LÄHTEMISESTÄ KIINNOSTUNEELLE
1. Urheilija ilmoitaa sähköpostitse halukkuudestaan lähteä MM-kisoihin Suomen Kädenvääntöliiton
hallitukselle hallitus@skvl.net 10.10.2019 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 MM-kisoihin tulee tututustua doping sääntöihin. Tietoa
kiellettyistä aineista ja menetelmistä löytyy https://www.suek.fi/en/kielletyt-aineet-ja-menetelmaturheilussa1 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 ja ilmoittaa päätöksestä viimeistään kahden viikon kuluttua
hallituksen ilmoittaman ilmoittautumisajan päätyttyä. 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. Kilpailijan ei ole pakko majoittua kisajärjestejän ehdottamissa kisahotelleissa, vaan voi varata
vapaasti haluamansa majoituksen. Kilpailijan on kuitenkin oltava valmis tulemaan kisahotelliin tai
muuhun sovittuun paikkaan mikäli kapteeni järjestää tiedotustilaisuuden ennen kilpailuita. Hotellin
valinnassa joukkeen kapteeni voi tarvittaessa auttaa.
6. Virallisissa kisahotelleissa majoittuva voi varata kuljetuksen lentokentältä hotelliin ja takasin.
Muualla majoittuessa kilpailijan tulee itse järjestää kuljetus lentokentältä hotelliin. Kuljetusten
kanssa joukkeen kapteeni voi tarvittaessa auttaa.
7. 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 tai http://skvl.net/index.php?page=tilaus 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.
8. 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 lajin sääntöihin, jotka löytyvät www.skvl.net.
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
valvontalautakunnan käsittelyyn.

