KADETTISARJAN KILPAILUT KAUDELLA 2018 – HAKU ON AUKI!
Suomen Optimistijollaliiton (SOL) kansallista kadettisarjaa purjehditaan kaudella 2018 kattavasti koko
Suomen alueella toukokuusta syyskuuhun. Kadettisarjan osakilpailujen kokonaismäärä määräytyy
kilpailukalenterin vahvistuksen yhteydessä. Kadettisarjaa purjehditaan tuttuun tapaan ikäryhmittäin, mini-,
midi-, ja maxikadettiryhmissä.
Ikäryhmäkohtaisten tulosten lisäksi SOL julkaisee kauden päätyttyä kadettisarjan kokonaistulokset ja
palkitsee parhaiten kadettisarjan kokonaistuloksissa ja mini-, midi-, ja maxi-kadetti ikäryhmissä parhaiten
menestyneet purjehtijat. Kokonaistuloksiin lasketaan purjehtijan 5 parasta kadettisarjan osakilpailua.
Kadettisarjan kokonaistulosten perusteella kunkin ikäryhmän kolme parhaiten sijoittunutta purjehtijaa sekä
kokonaistulosten 10 parasta purjehtijaa saavat kutsun seuraavan kauden keväällä järjestettäviin
edustujoukkuekarsintoihin.

Ikäryhmäjako kaudella 2018:
Minikadetti 2008 tai myöhemmin syntyneet purjehtijat
Midikadetti 2006-2007 syntyneet purjehtijat
Maxikadetti 2003-2005 syntyneet purjehtijat

Haastajatapahtuma osaksi kadettisarjan kilpailuja
SOL suosittelee kilpailunjärjestäjiä järjestämään kadettisarjan osakilpailun yhteydessä haastajatapahtuman.
Haastajatapahtuma voidaan järjestää samalla rata-alueella kadettisarjan osakilpailujen yhteydessä siten
että kadettisarjan lähtö suoritetaan ensin ja haastajatapahtuman osallistujien lähtö suoritetaan välittömästi
kadettisarjan lähdön jälkeen. Haastajatapahtumat ovat 1-päiväisiä tapahtumia joissa pyritään pitämään
osallistumiskynnys mahdollisimman matalana. Kilpailunjärjestäjä organisoi paikalle kisaluotsin joka
tarvittaessa auttaa ja opastaa purjehtijoita. Kadettisarjan kilpailujen yhteydessä kisaluotsi voi olla
esimerkiksi järjestävän seuran kadettipurjehtijoiden valmentaja.
Haastajatapahtumien lisäämisellä osaksi kadettisarjan kilpailua pyritään madaltamaan kynnystä osallistua
purjehduskilpailuihin ja saada lisää harrastajia lajin pariin. Lisäksi pyritään saamaan osallistujamäärältään
suurempia purjehduskilpailuja ja lisäämään kilpailujen järjestämisen mielekkyyttä myös järjestävälle
seuralle. Haastajatapahtuman järjestäminen osana kadettisarjan osakilpailua katsotaan eduksi hakemuksia
käsiteltäessä

Valmennuspalvelua järjestävältä seuralta?
SOL suosittelee kilpailunjärjestäjää tarjoamaan kisacoach-palvelua kadettisarjan osallistujille erillistä
korvausta vastaan. Kisacoachin palvelun tarjoamalla edistämme kadettisarjaan osallistumista myös niistä
seuroista tai yksittäisistä perheistä joilla ei ole mahdollisuutta järjestää omaa kisacoachausta kadettikisaan.
Kadettisarjan kilpailujen hakeminen kaudelle 2018
Kadettisarjan osakilpailujen hakuaikaa alkaa 1.3.2018 ja päättyy 31.3.2018. SOL vahvistaa kilpailukalenterin
15.4.2018 mennessä. Lisäksi karsintasarjan osakilpailujen yhteydessä toukokuussa tullaan järjestämään
kadettisarjan osakilpailut. Kadettikilpailujen hakeminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella tai
vaihtoehtoisesti sähköpostitse sisältäen samat tiedot kuin lomakkeessa.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg5xJY6QzmywCJjmvVbvahQNZCjMC4rS0XE2vQqXzqJtkzEA/vi
ewform?usp=sf_link
(Vinkki: jos linkki ei toimi niin voit kopioida osoitteen ja liittää sen selaimen osoite-kenttään, linkki löytyy
myös optari.net sivustolta ja liiton FB-sivuilta)
Lisätietoa kadettikilpailujen järjestämisestä löydät SOL:n verkkosivuilta tai lähettämällä sähköpostia
optimistijollaliitolle.

Keväisin terveisin,

SOL hallitus
suomen.optimistijollaliitto@gmail.com

