Kilpailusäännöt päivitetty 23.2.2022, 21.3.2022 ja 12.5.2022

SJSL Sääntökirja 2022
Päivitetty 23.2.2022, 21.3.2022 ja 12.5.2022

Yleistä
SJSL:n kilpailuissa seurataan UIM:n sääntöjä. Jokaisen kilpailijan on tunnettava UIM:n ja
SJSL:n sääntökirjat.
Tässä dokumentissa on Suomen kansalliset poikkeukset.
Huom! Kilpailujohtaja tekee aina lopullisen päätöksen, se voi poiketa molempien
sääntökirjojen säännöistä.
UIM:n sääntökirja 2022 löytyy heidän kotisivuilta (lataus saattaa kestää pitkään)
https://www.uim.sport/Documents/Document/2021%20Aquabike%20Rulebook%20-%20P
ublished%20on%2022.12.20.pdf
SJSL:n sääntökirja löytyy liiton kotisivuilta, www.sjsl.fi, ja sieltä Kilpailutoiminta ja sen alta
Säännöt.
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1. Kilpailuluokat kaudella 2022
RUNABOUT JA SKI GP-luokat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Runabout GP1* 17 min + 1 kier
Runabout GP2* 17 min + 1 kier
Runabout GP4 15 min + 1 kier
Runabout Ladies GP4 12 min + 1 kier
Runabout Junior GP4 12 min + 1 kier
SKI GP1** 15 min + 1 kier
SKI GP2** 15 min + 1 kier
SKI GP3 15 min + 1 kier
Junior SKI GP3 12 min + 1 kier
* kilpailevat yhdessä
** kilpailevat yhdessä

SKI SM CUP LUOKAT
SKI Hobby GP1*** 12 min + 1 kier
SKI Veteran GP1(40+) *** 12 min + 1 kier. (päivitetty 23.2.2022 Ikäraja päivitetty UIM sääntöjen
mukaiseksi)
SKI Beginner GP1**** 10 min + 1 kier
SKI Ladies Beginner GP1**** 10 min + 1 kier
*** Kilpailevat yhdessä
**** kilpailevat yhdessä
Luokka muutosten mukana tulleet säännöt kaudelle 2022
•
•
•
•
•
•

*

Jos luokassa on vähemmän kuin 5 kilpailijaa, ajoaika voidaan lyhentää 2/3:aan.
SKI Beginner GP1. Kilpailija ei ole kilpaillut muissa Ski-luokissa viimeisen kolmen vuoden
aikana (kaudella 2022 kilpailija voi valita itse luokan, uusitun luokkajaon vuoksi).
SKI Beginner GP1 luokan voittajan tulee siirtyä seuraavalla kaudella toiseen SKI luokkaan.
SKI Beginners luokan kilpailija ei saa kilpailla samanaikaisesti muissa SKI luokissa.
SKI Beginners luokan kilpailija voi kilpailla Runabout GP1, Runabout GP2, Runabout GP4
luokissa
SKI Beginner GP, SKI Ladies Beginner GP, SKI Hobby -luokkien alaikäraja on
15+ (nuoremmat voivat anoa liitolta lupaa kilpailla luokassa) päivitetty 23.2.2022

HOBBY-luokan kilpailija ei voi osallistua SKI GP1-luokkaan, koska se on PRO-luokka,
kun taas HOBBY-luokka on AMATÖÖRI-luokka päivitetty 21.3.2022

●
luokissa jotka ajetaan samassa lähdössä kuljettaja voi ilmoittautua vain
yhteen luokkaan päivitetty 12.5.2022
● SKI GP1 ja SKI GP2 ajetaan omina luokkina vain, jos luokkien yhteenlaskettu
osallistujamäärä ylittää 20 kilpailijaa päivitetty 12.5.2022

SUOMEN JETSPORT LIITTO
Kaarinankatu 2, 20500 Turku, FINLAND

•
•
•
•
•
•

SKI Ladies Beginner GP1 – luokka on avoin naisille, jotka eivät ole osallistuneet UIM:n MMtai EM-kilpailuihin.
SKI Ladies Beginners luokan kilpailija voi kilpailla Runabout GP1, Runabout GP2, Runabout
GP4, Runabout Ladies GP4 luokissa
SKI Junior GP3 -luokassa 12-vuotiaasta alkaen voi kilpailla rajoittimella (ilmarajoittimella)
varustetulla Kawasaki SX-R 1500 jetillä. Rajoittimen saa liitolta.
SKI Veteran GP1 (40+) kuljettaja voi osallistua myös SKI GP1, SKI GP2 ja SKI GP3 luokkiin
halutessaan.
Runabout GP4 luokassa sallitaan Yamaha Ex jetit (kansallinen poikkeus)
Muilta osin noudatetaan voimassa olevia UIM aquabike sääntöjä

Vintage luokan osalta lähtöjen määrä ja kesto ilmoitetaan kilpailukutsussa.
Freestyle 3 min suorituksissa arvostellaan 5 osa-aluetta, joiden perusteella jaetaan
suorituspisteet kilpailijoille.
Ski/Runabout Team SM Endurance
SM Ski Team SM Endurance kilpailu, jossa ajetaan 1-3 kuljettajan tiimein 1 tunti
SM Runabout Team SM Endurance kilpailu, jossa ajetaan 1-3 kuljettajan tiimein 2 tuntia
Kaikki luokat pyritään ajamaan omina lähtöinä. Mikäli jossakin luokassa on vain muutama
kilpailija, voidaan luokkia yhdistää. Luokkien yhdistämisestä päättää kilpailujohtaja.

2. Kansallinen poikkeus luokkasäännöissä 2022
- Runabout GP4 luokassa sallitaan myös Yamaha Ex jetit (kansallinen poikkeus)
Muuten luokkien osalta noudatetaan voimassa olevia UIM:n sääntöjä.
3. Ikärajat kilpailuluokissa
SKI GP1, GP2, GP3 ikäraja 15+
Ski juniors GP3. ikäraja 8-14v
SKI veterans GP1. ikäraja 40+
Runabout GP1, GP2, GP4 ikäraja 15+
Runabout Junior GP4 ikäraja 11-14v
SKI Beginner GP, SKI Ladies Beginner GP, SKI Hobby -luokkien alaikäraja on 15+
(nuoremmat voivat anoa liitolta lupaa kilpailla luokassa)

4. Luokkien SM-arvo ja pisteet
Luokan SM arvo myönnetään, jos luokkaan osallistuu kauden aikana vähintään
seitsemän kuljettajaa.
Täydet SM pisteet jaetaan, jos kilpailijoita on ilmoittautunut kilpailuun vähintään viisi
(5), jos alle viisi kilpailijaa pisteet puolitetaan.
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Endurancessa jaetaan täydet pisteet osallistuja määrästä huolimatta.
Kaikkien lähtöjen pisteet lasketaan mukaan SM-pisteisiin.
Tasapisteissä eniten erävoittoja saanut voittaa. Tämä pistelaskujärjestelmä ei koske
endurancea.

5. Kilpailulisenssi
Kilpailemisen edellytyksenä on 15 vuoden ikä ja maksettu jäsenmaksu ja
kilpailulisenssi, sekä kilpailumaksu. Kilpailulisenssin saamiseksi tulee uusien kuljettajien
antaa kilpailunjohdolle ajonäyttö sekä suorittaa kirjallisen sääntökoeen, joilla
kilpailujohtaja varmistaa kuljettajan kyvyn käsitellä laitetta sekä heillä on riittävä
sääntötuntemus.
Näyttötilaisuuksia järjestetään tarvittaessa jokaisen kilpailupäivän aamuna.
Alle 15-vuotias kuljettaja voidaan myöntää kilpailulisenssi huoltajan suostumuksella,
mikäli ajotaidoista ja kyvykkyydestä on riittävän vahva näyttö.
6. Anti-doping sääntö
Kilpailulisenssin myöntämisen edellytyksenä on, että kilpailija hyväksyn ja sitoituu
noudattamaan SJSL:n ja UIM sekä IJSBA:n anti-doping sääntöjä.
7. Kilpailuvarusteet
Kilpailussa pakollisia ajovarusteita ovat:

- Kelluntaliivit. Kilpailukäyttöön hyväksytyt, eli vähintään neljällä soljella tai ns. sivustapuettavat
liivit yhtenäisellä selkä- ja rintakappaleella ja vähintään yhdellä soljella.

- Kypärä. Niin sanottu crossimallinen kypärä, kiinteällä leukasuojalla varustettu kypärä. Kypärässä
tulisi suosia kirkkaita värejä, ne erottuvat paremmin vedestä. Kokomusta kypärä on kielletty.

- Selkäpanssari
- Kovapohjaiset jalkineet
- Vetolenkki. Jokaisessa jetissä tulee olla narulenkki keulassa mahdollista hinausta varten. Runabout luokissa säärisuojat
8. Turvatarkastus ja katsastus
Kaikki laitteet ja varusteet tarkistetaan ennen jokaista kilpailua. Tässä todetaan, että
laite on turvallinen kilpailemiseen ja varmistutaan siitä, että kuljettaja ja varusteet ovat
kilpailukunnossa.
Kilpailujohtaja yhdessä ratatuomariston kanssa voi vaatia laitteen katsastusta erän
jälkeen. Tässä tarkistetaan laitteen sopivuus siihen luokkaan missä sillä on ajettu.
9. Kilpailunumerot
Numeroiden tulee olla selkolukuisia, mustia ja numeropohjan tulee olla valkoinen
(30 x 30 cm). Myös vähintään 20 cm korkeat selkeästi luettavissa olevat
kilpailunumerot sallitaan Suomessa.
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10. Laitemäärät startissa
Runabout luokkien starteissa suurin sallittu laitemäärä
on 14. Ski luokkien starteissa suurin sallittu
laitemäärä on 18.
11. Protestit
Protesti tulee tehdä kirjallisena 30 min tuloksien julkaisusta kilpailun tuomaristoon
kuuluvalle henkilölle. Protestimaksut ovat 80€ ja tekniikkaan liittyvä 200€, joka
luovutetaan kuljettajalle, josta protesti tehdään, mikäli protesti todetaan aiheettomaksi.

12. Vetoomukset
Jollei jäljempänä toisin säädetä, protestimenettelyä koskevia UIM-sääntöjä sovelletaan
muutoksenhakumenettelyyn. Vetoomuksia koskevien menettelyjen osalta kaikki
lauantaina tai sunnuntaina päättyvät määräajat päättyvät seuraavana maanantaina.
Jos määräajasta myöhästyy, valitus hylätään mitättömäksi.

12.1 Tuomariston tekemä päätös
Tuomariston päätökseen tyytymättömän asianosaisen on ilmoitettava
tyytymättömyytensä ja aikomuksensa tehdä vetoomus päätökseen SPV:n
vetoomuslautakunnalle viimeistään neljän (4) päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.
Kilpailija, joka ei ole osapuolena protestissa, ei voi vedota kilpailutuomariston
päätöksestä vetoomuslautakunnalle. Kilpailija voi tehdä vetoomuksen häntä vastaan
määrätystä seuraamuksesta ilman, että hän on etukäteen protestoinut, mutta vain, jos
protestin tekeminen ei ole ollut mahdollista, koska tuomaristo on poistunut ennen
protestiajan umpeutumista.
Vetoomus on toimitettava vetoomuslautakunnalle kirjallisena ja allekirjoitettuna sekä
vetoomusmaksu on oltava suoritettu kymmenen (10) päivän kuluessa siitä, kun
hakemusta koskeva päätös tiedotettiin osapuolille.
Vetoomuksen voi allekirjoittaa ainoastaan kilpailija tai hänen holhoojansa, jos kilpailija
on alaikäinen.
Vetoomuslautakuntaan voi vedota vain itseään koskevista päätöksistä.
12.1.1 Asianosaisen kuuleminen
Asiassa tulee pyytää selvitykset niiltä tahoilta, joilta voidaan katsoa saatavan asian
ratkaisemisen kannalta merkityksellistä aineistoa. Sen jälkeen, kun tapahtuneesta on
saatu riittävä selvitys, menettelyn kohteena olevalle taholle on varattava tilaisuus antaa
vastineensa asiassa.
Kirjallinen vastine on toimitettava kymmenen päivän kuluessa vastinepyynnöstä uhalla,
että asia voidaan ratkaista ilman sitä. Vastine voidaan tehdä kirjeitse tai sähköpostilla.
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Vastine voidaan pyytää asianomaisen seuran välityksellä. Vetoomuslautakunta voi
määrätä vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta epäillyn väliaikaiseen peli-,
kilpailu- tai toimitsijakieltoon, kunnes asia on käsitelty.
Vetoomuslautakunta voi harkintansa mukaan hankkia lisäselvityksiä tai kutsua
asianosaisen henkilökohtaisesti kuultavaksi. Jos henkilöitä kuullaan, on
vetoomuslautakunnalla oikeus tallentaa kuulemisia. Vastinepyynnön yhteydessä
toimitetut raportit ja muut selvitykset on tarkoitettu ainoastaan asianosaisten tiedoksi.
12.1.2 Päätös
Vetoomuslautakunnan on käsiteltävä vetoomus ja annettava päätöksensä 45 päivän
kuluessa vetoomuksen tekemisestä.
Asiasta on lähetettävä asianosaiselle tai hänen seuralleen perusteltu kirjallinen päätös
kolmen arkipäivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi
välittömästi rangaistulle tai hänen seuralleen sähköpostilla.

12.1.3 Valitusoikeus
Rangaistulla on oikeus valittaa liiton vetoomuslautakunnan päätöksestä urheilun
oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin.
12.1.4 Muut määräykset
Vetoomusmaksu on 1200 euroa. Jos vetoomus on pätemätön tai se hylätään, maksua
ei palauteta. Mikäli vetoomus hyväksytään, Vetoomuslautakunta voi päätöksellään
palauttaa maksu(t) kilpailijalle.
Jos kilpailun järjestäjän todetaan tehneen vetoomukseen johtaneen virheellisen,
säännönvastaisen päätöksen, voidaan järjestäjä velvoittaa suorittamaan liitolle
vetoomuslautakunnan kokouskuluista enintään 1000 euroa.
Nämä yllä mainitut maksut NA vahvistaa vuosittain. Maksu(t) on maksettava aina ko.
kirjelmää tai vetoomusta jätettäessä.
SPV ei ole korvausvelvollinen kilpailijoiden taloudellisista menetyksistä.

12.2 NKT:n tekemä päätös
Mikäli NKT:n tekemä päätös koskettaa tai rajaa urheilijan oikeuksia on varattava
mahdollisuus urheilijalle tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. Asian käsittelyssä
noudatetaan kohdassa 12. mainittuja menettelytapoja.
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NKT:n päätökseen tyytymättömän asianosaisen on ilmoitettava tyytymättömyytensä
ja aikomuksensa tehdä vetoomus päätökseen SPV:n vetoomuslautakunnalle
viimeistään neljän (4) päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.
Vetoomus on toimitettava vetoomuslautakunnalle kirjallisena ja allekirjoitettuna sekä
vetoomusmaksu on oltava suoritettu kymmenen (10) päivän kuluessa siitä, kun
hakemusta koskeva päätös tiedotettiin osapuolille.
Vetoomuksen voi allekirjoittaa ainoastaan kilpailija tai hänen holhoojansa, jos kilpailija
on alaikäinen. Vetoomuslautakuntaan voi vedota vain itseään koskevista päätöksistä.

12.3. Rangaistukset
12.3.1 Yleistä
Jokaisesta todistetusta UIM:n säännön, kansallisten kilpailumääräysten tai kilpailujen
lisämääräyksien rikkomisesta voidaan rangaista. Rangaistukset voidaan antaa
kilpailijalle, tiimin jäsenelle, kilpailukaluston omistajalle, toimitsijalle, järjestäjälle tai
järjestäjän edustajalle. Dopingrikkomukset ja antidopingsäännöstöön sitoutuneelle
henkilölle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty antidopingsäännöstöissä ja
rangaistuksissa noudatetaan myös UIM:n sääntöjä.
Antidopingsäännöstöön sitoutunut henkilö voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella
aiheuttamansa vahingon seuralle, lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.
Näitä sääntöjä, kilpailusääntöjä, antidopingsääntöjä, hyviä tapoja tai urheilun eettisiä
arvoja tai urheilun reilunpelin periaatteita vastaan rikkonutta jäsentä liitto voi rankaista
antamalla varoituksen, peruuttamalla kilpailijalisenssin tai erottamalla jäsen liitosta tai
antamalla muun rangaistuksen siten kuin näissä säännöissä ja kurinpitosäännöissä
tarkemmin määrätään.
Mikäli liitto rankaisee jäsentään, hän ei vapaudu velvollisuuksistaan liittoa kohtaan.
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