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Osa 1
200

Yhteiset säännöt kaikille kilpailuille

200.1

Kaikki FIS:n kalenterissa olevat tapahtumat on järjestettävä voimassaolevia FIS:n
sääntöjä noudattaen.

200.2

Organisaatio ja kilpailun johto
Organisaatiota ja johtoa koskevat määräykset ja ohjeet ovat niitä koskevissa säännöissä.

200.3

Osallistuminen
FIS:n kalenterissa luetteloituihin kilpailuihin voivat osallistua vain asianmukaisen lisenssin
omaavat kilpailijat, jotka kunkin maan kansallinen hiihtoliitto on voimassaolevien
kiintiöiden mukaan
kilpailuun ilmoittanut.

200.4

Erikoismääräykset
FIS:n hallitus voi antaa luvan kansalliselle hiihtoliitolle soveltaa sääntöjä ja määräyksiä
kansallisten tai kansainvälisten kilpailujen järjestämiseksi eri vaatimuksin, kuitenkin
edellyttäen, että ne eivät riko nykyisten sääntöjen asettamia rajoja.

200.5

Valvonta
Kaikkia FIS:n kalenteriin merkittyjä kilpailuja tulee valvoa FIS:n tekninen asiantuntija (TD).

200.6

FIS ja kansalliset hiihtoliitot tunnustavat vastavuoroisesti kilpailijoille, toimihenkilöille tai
valmentajille langetetut, oikeudellisesti sitovat rangaistukset.

201

Kilpailujen luokitus ja tyypit

201.1

Kilpailut, joissa on erikoissäännöt ja/tai rajoitettu osallistuminen
FIS:iin kuuluvat hiihtoliitot tai niihin kuuluvat seurat voivat liiton luvalla kutsua
naapurimaiden hiihtoliittoja tai niiden seuroja omiin kilpailuihinsa. Näitä kilpailuja ei
kuitenkaan saa mainostaa tai ilmoittaa kansainvälisinä kilpailuina. Rajoitus tulee olla
ilmoituksessa selvästi.

201.1.1

Kilpailut, joissa käytetään erikoissääntöjä ja/tai osallistuminen on rajoitettu tai joissa on
jäseneksi kuulumattomia, voidaan pitää FIS:n hallituksen hyväksymien
erikoiskilpailusääntöjen mukaisesti. Tällaiset säännöt on julkaistava ilmoituksessa.

201.2

Kilpailut, joissa on FIS:n jäseniksi kuulumattomia
FIS:n hallitus voi valtuuttaa jäsenenä olevan kansallisen hiihtoliiton kutsumaan
ulkopuolisen järjestön (sotilas- jne) kilpailuihin, tai hyväksyä kutsu tällaiselta järjestöltä.

201.3

Kilpailujen luokitus

201.3.1

Talviolympialaiset, FIS:n maailmanmestaruuskilpailut ja FIS:n nuorten
maailmanmestaruuskilpailut.

201.3.2

FIS:n maailmancupit

201.3.3

FIS:n maanosacupit

201.3.4

Kansainväliset FIS kilpailut

201.3.5

Kilpailut, joissa on erikoisosallistumisehdot

201.3.6

Kilpailut, joissa on FIS:n jäseniksi kuulumattomia

201.4

FIS lajit
Laji on urheilun haara jossa voi olla yksi tai useampia tapahtumia. Esimerkiksi
maastohiihto on FIS laji jossa Srinttihiihto on yksi tapahtuma.

201.4.1

Lajin tunnustaminen Kansainväkisessä Hiihtoliitossa (FIS)
Uusi laji, jossa on yksi tai useampia tapahtumia, jota harrastetaan laajasti vähintään 25
maassa ja kolmella mantereella, voidaan ottaa mukaan FIS:n ohjelmaan.

201.4.2

Lajien poisjättäminen FIS:stä
Jos lajia ei ole enää harrastettu vähintään kahdessatoista hiihtoliitossa ja vähintään
kahdella mantereella voi FIS:n kongressi päättää lajin poisjättämisestä FIS:n ohjelmasta.

201.5

FIS tapahtumat
Tapahtuma on urheiluun liittyvä kilpailu tai yhden lajin kilpailu, josta saadaan aikaan
paremmuusjärjestys ja josta palkitaan mitalilla ja/tai diplomilla.

201.6

Kilpailutyypit
Kansainvälisiä kilpailuja ovat:

201.6.1

Pohjoismaiset lajit
Maastohiihto, rullahiihto, mäkihyppy, lentomäki, pohjoismainen yhdistetty,
joukkueyhdistetty, rullahiihtoyhdistetty tai in-line, joukkuemäkihyppy, muovimäkihyppy,
massahiihto

201.6.2

Alppilajit
Syöksylasku, pujottelu, suurpujottelu, super G, paripujottelu, alppiyhdistetty,
pudotuskilpailu, joukkuekilpailu

201.6.3

Freestyle-kilpailut
Kumpare, kaksoiskumpare, aerials, skicross, halfpipe, slopestyle joukkuekilpailu

201.6.4

Lumilautailu
Pujottelu, rinnakkaispujottelu, suurpujottelu, parisuurpujottelu, super G, halfpipe,
lumilautacross, big air, slopestyle, joukkuekilpailu

201.6.5

Telemark tapahtumat

201.6.6

Jäätikköhiihto

201.6.7

Nopeuslaskutapahtumat

Nopeus (S1), Nopeus Syöksylasku (SDH), Nopeus Syöksylasku nuoret
(SDH Jun)
201.6.8

Ruohohiihtotapahtumat

201.6.9

Muiden urheilulajien kanssa tapahtuvat yhdistetyt tapahtumat

201.6.10 Nuorten, veteraanien ja vammaisten tapahtumat jne.
201.7

FIS Maailmanmestaruuskilpailujen ohjelma

201.7.1

Tapahtumien hyväksymistä maailmanmestaruuskilpailujen ohjelmaan voidaan harkita kun
niillä on tunnustettu kansanvälinen asema sekä lukumääräisesti, että myös
maantieteellisesti ja niissä on kilpailtu maailmancup tasolla vähintään kaksi kautta.

201.7.2

Tapahtumat hyväksytään viimeistään kolme vuotta ennen kyseessä olevaa FIS
maailmanmestaruuskilpailua.

201.7.3

Yksittäisestä tapahtumasta ei voi saada samanaikaisesti henkilökohtaista ja
joukkuesijoitusta.

201.7.4

FIS maailmanmestaruuskilpailuissa ja FIS nuorten maailmanmestaruuskilpailuissa
voidaan mitalit jakaa joka lajissa
(alppi, pohjoismaiset lajit, lumilautailu, freestyle, ruohohiihto, rullahiihto, telemark,
nopeuslasku) vain kun vähintään 8 maata osallistuu joukkuekilpailuun ja
henkilökohtaisessa kilpailussa on osallistujia vähintään 8 maasta.

202

FIS kalenteri

202.1

Ehdokkuus ja ilmoittaminen

202.1.1

Jokainen kansallinen hiihtoliitto on oikeutettu esittämään oman ehdokkaansa FIS
maailmanmestaruuskilpailujen järjestäjäksi ” maailmanmestaruuskilpailujen säännöt” asiakirjassa julkaistujen sääntöjen mukaisesti.

202.1.2

Kansallisen hiihtoliiton on tehtävä, kansainväliseen kilpailukalenteriin tulevia, kaikkia
muita kilpailuja koskevat ilmoitukset FIS:iin sen julkaiseman FIS kalenterikonferenssin
sääntöjen mukaisesti.

202.1.2.1 Kansallisten liittojen tulee toimittaa hakemuksensa käyttäen FIS:n jäsensivustolta löytyvää
kalenteriohjelmistoa elokuun 31 päivään mennessä (eteläisellä pallonpuoliskolla kuitenkin
toukokuun 31 päivään mennessä)
202.1.2.2 Kilpailujen myöntäminen
Kilpailujen myöntäminen kansalliselle hiihtoliitolle tapahtuu FIS:n ja kansallisen hiihtoliiton
välisissä keskusteluissa. FIS:n maailmancupin kilpailujen osalta ko tekninen komitea
tekee kalentereista esityksen FIS:n hallituksen hyväksyttäväksi.
202.1.2.3 Hyväksymiset (Homologoinnit)

Kilpailut, jotka ovat FIS kilpailukalenterissa voidaan järjestää ainoastaan FIS:n
hyväksymillä radoilla tai hyppyrimäissä.
Hyväksyntäsertifikaatin numeron tulee olla hakemuksessa jolla kilpailua haetaan FIS:n
kilpailukalenteriin.
202.1.2.4 Kilpailukalenterin julkaiseminen
FIS julkaisee lopullisen kilpailukalenterin FIS:n wep-sivuilla osoitteessa www.fis-ski.com.
Se päivitetään sitä mukaa kun FIS saa tiedot peruutuksista, siirroista tai muista
muutoksista.
202.1.2.5 Kilpailun siirtäminen
Kun kilpailukalenterissa olevaa kilpailua siirretään, on siitä ilmoitettava välittömästi FIS:iin
ja lähetettävä uusi kilpailukutsu kansallisille hiihtoliitoille, muuten sitä ei voida huomioida
FIS-pisteissä.
202.1.2.6 Kalenterimaksut
Vuosittaisten jäsenmaksujen lisäksi on maksettava FIS:n kongressin määräämä
kalenterimaksu jokaisesta kalenterissa esiintyvästä kilpailusta. Muista, 30 päivää ennen
kilpailupäivää jätetyistä hakemuksista, pitää maksaa normaali kalenterimaksu 50 %
korotettuna.
Vastuu uudelleen aikataulutetun kilpailun kalenterimaksusta säilyy alkuperäisen
järjestäjän kansallisella hiihtoliitolla.

Kauden alussa jokainen kansallinen hiihtoliitto saa maksumääräyksen joka on 70 % koko
edellisen kauden maksusta. Tämä summa veloitetaan liiton FIS tililtä. Kauden lopussa
jokainen hiihtoliitto saa
Kauden alussa jokainen kansallinen hiihtoliitto saa maksumääräyksen joka on 70%
edellisen kauden kokonaismaksusta. Tämä maksu veloitetaan liiton FIS tililtä. Kauden
jälkeen jokainen liitto saa yksityiskohtaisen maksumääräyksen jossa on mukana kaikki
rekisteröidyt kilpailut kauden aikana. Jäännös veloitetaan tai hyvitetään jäljestäpäin
hiihtoliiton FIS tililtä tai – tilille.

202.1.3

Kilpailun järjestäjän nimeäminen
Tapauksessa jossa kansallinen hiihtoliitto nimeää järjestäjän, kuten jäsenseuransa, se
pitää tehdä käyttämällä kaavaketta ” Kansallisen hiihtoliiton ja järjestäjän
rekisteröintikaavake”, tai vastaavanlaista kirjallista sopimusta. Kansallisen hiihtoliton
hakemus kilpailukalenteriin tarkoittaa sitä, että tarpeellinen sopimus kilpailun
järjestämisestä on olemassa.

202.2

Kilpailujen järjestäminen muissa maissa
Vieraan kansallisen hiihtoliiton järjestämät kilpailut voidaan sisällyttää FIS:n kalenteriin
ainoastaan silloin kun sen maan kansallinen hiihtoliitto, jossa kilpailut järjestetään, antaa
hyväksymisensä.

203

FIS:n kilpailuun oikeuttava FIS-lisenssi

Kansallinen hiihtoliitto myöntää kilpailuun oikeuttavan lisenssin kilpailijoille, jotka
kirjautumisella ko lajiin FIS:iin täyttävät osallistumiskriteerit.
203.1

FIS:n lisenssivuosi alkaa 1. heinäkuuta ja päättyy 30. kesäkuuta seuraavana vuonna.

203.2

Voidakseen osallistua kansainväliseen kilpailuun kilpailijalla on oltava kansallisen
liittonsa myöntämä lisenssi. Se on voimassa yhden lisenssivuoden ajan pohjoisella ja
eteläisellä pallonpuoliskolla. Lisenssin voimassaolo voidaan rajoittaa tiettyyn maahan
taikka yhteen tai useampaan nimenomaiseen tapahtumaan.

203.2.1 Kansallisen hiihtoliiton on taattava, että kaikki urheilijat, joille on myönnetty FIS kilpailuihin
oikeuttava FIS lisenssi, hyväksyvät Kansainvälisen hiihtoliiton säännöt, erityisesti ne, jotka
liittyvät urheilun pysyvän välitystuomioistuimen (Court of Arbitration for Sport)
yksinomaiseen toimivaltaan vetoomustuomioistuimena dopingtapauksissa.
203.3

Kansallinen hiihtoliitto voi myöntää FIS kilpailuihin oikeuttavan FIS lisenssin vain silloin
kun kilpailija on esittämällä kopion passistaan vahvistanut kansallisuutensa ja näin ollen
kelpoisuutensa ja allekirjoittanut FIS:n hallituksen hyväksymässä lomakkeessa olevan
kilpailijoiden julistuksen ja palauttanut sen kansalliselle hiihtoliitolle. Kaikkien alaikäisten
hakijoiden lomakkeet pitää olla heidän laillisten holhoojiensa varmentamia. Sekä kopio
passista että kilpailijajulistus pitää olla esitettävissä FIS:n pyynnöstä.

203.4

FIS:n lisenssivuoden aikana voi kilpailija osallistua kansainvälisiin FIS kilpailuihin vain
yhden kansallisen liiton myöntämällä FIS kilpailuihin oikeuttavalla lisenssillä.

203.5

FIS lisenssin rekisteröinnin muutoshakemus
Kaikki hakemukset muuttaa lisenssin rekisteröinti jäsenenä olevasta kansallisesta
hiihtoliitosta toiseen käsitellään FIS :n hallituksen kevätkokouksessa. Periaatteessa
lisenssin rekisteröinnin muutosta ei myönnetä ellei kilpailija osoita henkilökohtaista
yhteyttä uuteen kansallisuuteen.
Ennen hakemuksen jättämistä kilpailijan on oltava sen maan kansalainen ja omata sen
maan passi jonka puolesta hän haluaa kilpailla.
Lisäksi kilpailijalla tulee olla ollut pääasiallinen ja voimassaoleva asuinpaikkansa uudessa
maassa vähintään kahden vuoden ajan välittömästi ennen muutoshakemusta uuteen
maahan/kansalliseen hiihtoliittoon, paitsi jos kilpailija on syntynyt uuden maan alueella tai
hänen äitinsä tai isänsä on tämän maan kansalainen. Hakemusta ei hyväksytä jos
vanhempi hankkinut uuden maan passin, mutta ei asu siellä ja/tai siellä ei ole
sukutaustaa. Tämän lisäksi kilpailijalta vaaditaan hakemukseen yksityiskohtainen selvitys
henkilökohtaisista olosuhteista sekä syystä vaihtaa lisenssin rekisteröinti.

203.5.1

Jos kilpailija on jo osallistunut FIS- kalenteriin merkittyihin tapahtumiin yhden kansallisen
hiihtoliiton nimissä, hänellä pitää olla § 203.5 mainittujen vaatimusten, kansallisuus, passi
ja asuinpaikka, lisäksi kirjoitettu vapauttava sopimus aikaisemmalta kansalliselta
hiihtoliitolta, ennen kuin uusi kansallinen hiihtoliitto voi tehdä rekisterimuutoshakemuksen
FIS:iin.
Jos tällaista kirjoitettua sopimusta ei ole annettu, kilpailija ei voi osallistua FIS-kalenteriin
merkittyyn tapahtumaan 12 kuukauden aikana, alkaen sen kauden lopusta jolloin hän
edusti kansallista hiihtoliittoaan, eikä uusi kansallinen hiihtoliitto voi myöntää hänelle FISkilpailuihin oikeuttavaa lisenssiä. Nämä säännöt pätevät myös silloin kun kilpailijalla on
useampi kuin yksi kansalaisuus ja hän haluaisi muuttaa lisenssin rekisteröintiä.

203.5.2

FIS:n hallitus pidättää ehdottoman oikeutensa myöntää tai olla myöntämättä lisenssin
muutosta huolimatta edellä mainittujen ehtojen täyttymisestä jos sen uskotaan olevan
vastoin sääntöjen henkeä ja kansainvälisen hiihtoliiton etujen vastainen (esim. olla
myöntämättä lisenssin muutosta jos kansallinen hiihtoliitto yrittää ´tuoda maahan´
urheilijaa).

203.5.3

Tapauksessa jossa kilpailija ei täytä kaikkia kansallisen hiihtoliiton
lisenssimuutoshakemuksessa olevia vaatimuksia, on kilpailijan asia kirjallisesti osoittaa
FIS:n hallitukselle poikkeukselliset olosuhteet ja, että on myös kansainvälisen hiihtoliiton
etujen mukaista myöntää muutos.

203.5.4

Kilpailija säilyttää FIS pisteensä vaihtaessaan kansallista hiihtoliittoaan jos aikaisempi
kansallinen hiihtoliitto myöntää urheilijan vapautumisen.

203.5.5

Jos mikä tahansa kansallisen hiihtoliiton toimittava lisenssimuutokseen sisältyvä asiakirja,
aikaisemman kansallisen hiihtoliiton vapauttava kirje, passi, asumista koskevat paperit,
todetaan vääräksi, tulee FIS:n hallitus antamaan sanktion sekä urheilijalle että uudelle
kansalliselle hiihtoliitolle.

204

Kilpailukelpoisuus

204.1

Kansallinen liitto ei saa tukea tai tunnustaa jäsenekseen, taikka myöntää FIS kilpailuihin
tai kansallisiin kilpailuihin oikeuttavaa lisenssiä kilpailijalle, jos

204.1.1

hän on käyttäytynyt sopimattomasti tai epäurheilijamaisesti tai ei ole kunnioittanut FIS:n
lääketieteellisiä ohjeita tai doping määräyksiä

204.1.2

hän sääntöjen vastaisesti hyväksyy tai on hyväksynyt suorasti tai epäsuorasti
osallistumispalkkion

204.1.3

hän hyväksyy tai on hyväksynyt palkinnon, jonka arvo ylittää 219 §:ssä säädetyn määrän

204.1.4

hän sallii tai on sallinut mainoksessa käytettävän nimeään, saavutuksiaan tai kuvaansa,
paitsi milloin hänen kansallinen hiihtoliittonsa tai sen hiihtopooli on tehnyt sopimuksen
tukemisesta, varustamisesta tai mainostamisesta

204.1.5

hän tietoisesti osallistuu tai on osallistunut kilpailuun, jossa joku kilpailija ei ole ollut FIS:n
sääntöjen mukaan kilpailukelpoinen, paitsi jos

204.1.5.1 kyseinen kilpailu on ollut FIS:n hallituksen hyväksymä ja FIS:n tai kansallisen hiihtoliiton
välittömässä valvonnassa ja järjestetty ”avoimena”
204.1.6

hän ei ole allekirjoittanut urheilijain julkilausumaa

204.1.7

hänet on suljettu kilpailusta.

204.2

FIS kilpailuihin oikeuttavan lisenssin myöntämisellä ja kilpailuun ilmoittamisella
kansallinen liitto takaa ja ottaa samalla täyden vastuun siitä, että lisenssin omaavalla
kilpailijalla on voimassa riittävä, harjoitukset ja kilpailut kattava, tapaturmavakuutus.

205

Kilpailijoiden oikeudet ja velvollisuudet

Riippumatta kilpailijoiden iästä, sukupuolesta, rodusta, uskonnosta tai vakaumuksesta,
sukupuolisesta suuntauksesta, kyvyistä tai vammaisuudesta on heillä oikeus osallistua
lumiurheilukilpailuihin turvallisessa ympäristössä ja väärinkäytöksiltä suojattuna.
FIS kannustaa kaikkia jäsenliittojaan kehittämään toimintaperiaatteita lasten ja nuorten
henkilöiden turvaksi ja heidän hyvinvointinsa edistämiseksi.
205.1

Kilpailijat ovat velvoitettuja tutustumaan heitä koskeviin FIS:n sääntöihin ja heidän on
noudatettava tuomarineuvoston lisäohjeita. Kilpailijoiden tulee myös noudattaa myös
FIS.n sääntöjä.

205.2

Kilpailijat eivät saa kilpailla doping-aineiden vaikutuksen alaisina.

205.3

Kuten mainittu urheilijan julistuksessa, on urheilijoilla oikeus informoida jurya harjoituksiin
ja kilpailuihin käytettävien suorituspaikkojen turvallisuudesta. Enemmän yksityiskohtia
annetaan ko lajien säännöissä.

205.4

Kilpailijat, jotka ilman päteviä perusteluja eivät osallistu palkintojenjakotilaisuuteen,
menettävät oikeuden palkintoon, mukaan lukien palkintorahat.
Erikoisolosuhteissa kilpailijaa voi edustaa joukkueen toisen jäsen,
mutta tällä henkilöllä ei ole oikeutta nousta hänen paikalleen palkintokorokkeelle.

205.5

Kilpailijoiden tulee käyttäytyä asiaankuuluvasti ja urheilullisesti järjestelytoimikunnan
jäseniä, vapaaehtoisia, toimitsijoita ja yleisöä kohtaan.

205.6

Kilpailijoiden tukeminen

205.6.1

Kilpailija, jonka hänen kansallinen hiihtoliittonsa on merkinnyt FIS:iin FIS kilpailuihin
osallistuvaksi, saa vastaanottaa

205.6.2

täysimääräisen korvauksen syntyneistä harjoitus- ja kilpailumatkakuluista,

205.6.3

täysimääräisen korvauksen ylläpidosta syntyneistä kustannuksista harjoitusten ja
kilpailujen aikana,

205.6.4

taskurahaa,

205.6.5
205.6.6

korvauksen ansionmenetyksestä kansallisen hiihtoliittonsa päätösten mukaisesti,
sosiaaliturvapalveluita mukaan luettuna harjoitukset ja kilpailut kattavan vakuutuksen
sekä

205.6.7

stipendejä.

205.7

Kansallinen hiihtoliitto voi perustaa rahastoja turvaamaan kilpailijan koulutusta ja tulevaa
ammattia hänen vetäytyessään pois kilpailemisesta. Kilpailija ei voi esittää vaatimuksia
rahaston varoihin, vaan avustukset jaetaan rahastosta ainoastaan hänen kansallisen
hiihtoliittonsa harkinnan mukaan.

205.8

Vedonlyönti kilpailuissa

Kilpailijat, valmentajat, joukkueen toimitsijat sekä tekniset toimitsijat eivät saa lyödä vetoa
sen kilpailun lopputuloksesta jossa ovat itse osallisena.
Viitteenä on FIS:n Vedonlyönti ja muut lahjonnan vastaiset rikkomukset säännöt,
heinäkuulta 2013
206

Mainostaminen ja sponsorointi
Tämän säännön yhteydessä mainostaminen on käsitetty esittelynä, viittana tai muuna
näkyvyytenä alueella informoimassa yleisöä tuotteen nimestä tai palvelusta, saattaa yhtiö
tai organisaatio ja sen nimi, tuote tai palvelu yleisön tietoisuuteen. Toisaalta sponsorointi
tarjoaa yhtiölle tilaisuuden suoraan yhteyteen kilpailuun tai tapahtumasarjaan.

206.1

Olympialaiset ja FIS maailmanmestaruuskilpailut
Olympialaisissa ja FIS maailmanmestaruuskilpailuissa kaikki mainos- ja
sponsorointioikeudet kuuluvat vastaavasti IOC:lle ja FIS:lle ja ovat jaetut
sopimuksenmukaisin järjestelyin.

206.2

FIS kilpailut
FIS mainossäännöt määrittelevät kaikille FIS kilpailuille mainostamismahdollisuuden
kilpailualueella ja ovat FIS:n hallituksen hyväksyttäviä. FIS maailmancup kilpailuissa FIS
mainossäännöt muodostavat olennaisen osan FIS järjestelysopimuksesta kansallisen
hiihtoliiton ja järjestäjän kanssa.

206.3

Kansallinen jäsen Hiihtoliitto
Jokaisella FIS:n jäsen Hiihtoliitolla, joka järjestää maassaan FIS:n kalenterissa olevan
kilpailun, on kilpailun mainosoikeuksien haltijana määräysvalta kirjoittaa
myyntisopimuksensa. FIS maailmancupin ollessa kyseessä, nämä oikeudet tulee
täsmentää FIS:n hallituksen hyväksynnän mukaisesti järjestäjäsopimuksessa ja ottaa
huomioon kansallisen hiihtoliiton velvollisuudet.
Nämä FIS:N mainossäännöt ovat voimassa myös tapauksessa, jossa kansallinen
hiihtoliito järjestää kilpailun maansa ulkopuolella.

206.4

Nimike ja lahjoitussponsorointioikeudet
FIS:n hallituksen hyväksymässä FIS:n sarjassa, FIS markkinoi
nimike/lahjoitussponsorointi (toinen nimitys mahdollista) pakettia. FIS maailmacupsarjassa nämä on markkinoitu tietyille sponsoreille jotka edistävät ko. lajin imagoa ja
arvoja. Tästä saatavan tuoton FIS käyttää ammattitaitoisen organisaation hankintaan.

206.5

Mainosten ja tukien käyttö
Käytettävien mainosten ja kaupallisten merkintöjen ja tukirakenteiden tulee noudattaa
FIS:n mainossäännöissä esitettyjä teknisiä määritelmiä.

206.6

Mainontapakkaukset
Mainosten paikka, lukumäärä, koko ja muoto on määritelty jokaista lajia varten FIS:n
mainossäännöissä. Yksityiskohtaiset tiedot, mukaan lukien graafiset esimerkit, on laitettu
lajikohtaisiin mainosohjeisiin, jotka on julkaistu FIS:n nettisivuilla.

206.7

Kaupallisten vedonlyöntiyritysten suorittama sponsorointi

206.7.1

FIS ei varaa Nimike/ Presenting Sponsor oikeuksia kaupallisille vedonlyöntiyrityksille.

206.7.2

Kaupalliselle vedonlyöntiyritykselle tapahtuman tukeminen on sallittu huomioiden §
206.7.3.

206.7.3

Kaupallisten vedonlyöntiyritysten mainostaminen tai muu vedonlyönti aktiivisuus urheilijan
kanssa tai urheilijan yllä esim. päätukijana, kilpailuasuissa, lähtönumeroissa,
lausunnoissa on ankarasti kielletty poisluettuna arpajaiset sekä yhtiöt jotka suorittavat
vedonlyöntiä muusta kuin urheilusta.

206.8

Kansallinen hiihtoliitto tai sen pooli voi tehdä sopimuksia kaupallisen yrityksen tai järjestön
kanssa taloudellisesta tukemisesta, tavaroiden ja varusteiden toimittamisesta tai
mainonnasta, jos kyseinen yritys tai järjestö on asianomaisen kansallisen hiihtoliiton
virallinen varusteiden toimittaja tai tukija.
Mainostaminen käyttäen FIS urheilijan kuvia tai nimeä yhdessä urheilijan kanssa, joka ei
täytä FIS:n tai Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) kilpailukelpoisuusehtoja, on
kiellettyä.
Kilpailijan käyttäminen alkoholi-, tupakka- tai huumausainemainonnassa on kiellettyä.

206.9

Kaikki edellä mainittujen sopimusten mukaiset korvaukset on maksettava kansalliselle
hiihtoliitolle tai sen poolille, jotka vastaanottavat ja hallinnoivat korvauksia kansallisen
liiton määräysten mukaisesti. Kilpailija ei saa suoraan vastaanottaa edellä mainittuja
korvauksia lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan § 205.6. FIS voi aina vaatia itselleen
jäljennöksen sopimuksesta.

206.10

Maajoukkueelle toimitetuissa ja sen käyttämissä varusteissa ja tavaroissa olevien
tavaramerkkien on oltava § 207 mukaisia.

207

Kilpailuvarusteet ja kaupalliset merkinnät

207.1

FIS-kilpailuissa käytettävät kilpailuvarusteet

Kansainvälisen hiihtoliiton maailmancup- ja maailmanmestaruuskilpailuissa voidaan
käyttää ainoastaan kansallisen hiihtoliiton hankkimia, FIS:n mainossääntöjen mukaisia
kilpailuvarusteita, täydennettynä kansallisen hiihtoliiton hyväksymillä mainoksilla.
Säädyttömien nimien ja/tai kuvien käyttö asusteissa ja varusteissa on kiellettyä.
207.1.1

FIS maailmanmestaruuskilpailujen ja kaikkien FIS kilpailukalenteriin merkittyjen kilpailujen
virallisissa palkintojenjakotilaisuuksissa, joissa esitetään kansallislauluja ja/tai nostetaan
lippu, kilpailija ei saa pitää kilpailuvarusteita mukanaan (sukset/lauta, sauvat, monot,
kypärä, lasit).
Palkintojenjaon jälkeen on välineiden pitäminen palkintokorokkeella kuitenkin sallittua
lehtikuvia, valokuvausta tms. varten.

207.1.2

Voittajien esittely (kukitus) / välineet palkintokorokkeella
Maailmanmestaruuskilpailuissa ja kaikissa FIS kalenterissa olevissa tapahtumissa, voi
kilpailija ottaa palkintokorokkeelle seuraavat kilpailuvälineet:
- Sukset / lumilauta
- Jalkineet: Urheilijoilla on oltava monot jalassa, ei missään muualla
(esim. kaulan ympärillä). Muita kenkiä ei saa ottaa korokkeelle esittelyn ajaksi elleivät
ne ole jalassa.
- Sauvat: normaalisti toisessa kädessä, ei suksissa kiinni
- Lasit: Joko päässä tai kaulan ympärillä

-

-

Kypärä: Jos mukana niin päässä, ei muiden välineiden, esim suksien tai tai sauvojen
päällä
Suksipidikkeet: enintään kaksi joissa suksen valmistajan nimi; toisessa on mahdollista
olla voidevalmistajan nimi.
Yhdistetyssä sekä maastohiihdossa sauvakiinnittimet. Kiinnittimiä voi käyttää
pitämään sauvoja yhdessä. Kiinnitin voi olla kahden sauvan levyinen, ei kuitenkaan
enempää kuin 4 cm. Pituus (korkeus) voi olla 10 cm. Pitkän sivun on oltava
yhdensuuntainen sauvojen kanssa. Sauvan valmistajan kaupallinen merkki voi
peittää koko kiinnittimen pinnan.
Kaikki muut lisävarusteet on kielletty: vyölliset vyötärölaukut, kaulanauhoissa olevat
puhelimet, pullot, reput jne.

207.1.3

Epävirallinen voittajien esittely (kukitus) sekä palkintojenjako kansallislaulun kanssa heti
tapahtuman jälkeen, ennen vastalauseiden jättämiselle varatun ajan umpeutumista, on
sallittu järjestäjän omalla vastuulla. Lähtönumeron on oltava näkyvästi puettuna.

207.1.4

Tapahtuman lähtönumeron tai kansallisen hiihtoliiton muun päällysvaatteen näkyvästi
pukeminen on pakollista rajoitetulla alueella (sisältäen johdossa olevan ja TVhaastattelupaikat).

207.2

Kaupalliset merkinnät (mainokset)

Mainosasioiden komitea käy läpi ja FIS:n hallitus hyväksyy joka kevät määrittelyt
välineissä ja vaatteissa käytettävien mainosten koosta,
muodosta ja määrästä kuten myös mainosten ja mainostamisen lainmukaisuudesta
seuraavaa kautta varten ja FIS julkaisee ne.
207.2.1

Välineissä ja vaatetuksissa olevia mainoksia koskevia sääntöjä, samoin kuin
Kilpailuvaruste- ja Mainosmääräysten asiaankuuluvia sääntöjä, on noudatettava.

207.2.2

Kilpailija, joka rikkoo näitä sääntöjä joutuu rangaistuksi säännön 223.1.1 mukaisesti.
Rikkomus, johon rangaistusta haetaan ja rangaistus määrätään, johtuu kilpailusääntöjen
rikkomisesta tai noudattamattomuudesta.

207.2.3

Jos kansallinen hiihtoliitto ei käytä näitä sääntöjä tai mistä tahansa syystä haluaa antaa
tapauksen FIS:n päätettäväksi, voi FIS välittömästi peruuttaa kilpailijalisenssin. Kyseisellä
kilpailijalla ja/tai kansallisella hiihtoliitolla on oikeus valittaa ennen kuin lopullinen päätös
tehdään.

207.2.4

Jos mainostaja käyttää kilpailijan nimeä, saavutuksia tai erillistä kuvaa missä tahansa
mainoksessa, suosittelussa tai tuotteen myynnissä ilman kilpailijan hyväksyntää tai tietoa,
voi kilpailija antaa kansalliselle hiihtoliitolle tai FIS:lle valtuutuksen, mikäli tarpeellista,
hoitaa asia oikeusteitse kyseistä yhtiötä vastaan. Jos kyseinen kilpailija ei tee näin, FIS
katsoo kilpailijan antaneen hyväksymisensä yhtiölle.

207.2.5

FIS:n hallitusta in informoitava rikkeestä tai näiden sääntöjen rikkomisesta joka on
tapahtunut urheilijoiden hyväksymisessä, urheilijoiden tukemisessa, mainostamisessa ja
sponsoroinnissa, ja hallituksen on käytävä läpi mihin toimenpiteisiin ryhtyä asian
ratkaisemiseksi.

208

Sähköisten mediaoikeuksien hyödyntäminen

208.1

Yleiset periaatteet

208.1.1

Talviolympialaiset, FIS:n maailmanmestaruuskilpailut
Kaikki talviolympialaisia ja maailmanmestaruuskilpailuja koskevat media oikeudet
kuuluvat vastaavasti KOK:lle ja FIS:lle, ja ovat erillisten sopimuksenmukaisten
järjestelyjen alaisia.

208.1.2

Kansallisten jäsenliittojen oikeudet
Jokaisella FIS:iin liittyneellä kansallisella hiihtoliitolla, joka järjestää maassaan
vuosittaisessa FIS kalenterissa olevia kilpailuja, on oikeus sähköisten mediaoikeuksien
omistajana tehdä sopimuksia koskien sähköisen median oikeuksien myyntiä noihin
kilpailuihin. Tapauksissa joissa kansallinen hiihtoliitto järjestää tapahtuman oman maan
ulkopuolella, näitä sääntöjä sovelletaan myös kahdenkeskisessä sopimuksessa sen maan
hiihtoliiton kanssa jossa kilpailu järjestetään

208.1.3

Edistäminen
Sopimukset on valmisteltava yhteistyössä FIS:n kanssa tarkoituksena antaa laajin
mahdollinen mainos hiihto- ja lumilautailu-urheilulle ja olla kansallisten hiihtoliittojen etujen
mukaisia.

208.1.4

Sisäänpääsy tapahtumaan
Kaikkiin kilpailuihin on sisäänpääsy media-alueelle rajoitettu niihin henkilöihin, ja heidän
varusteisiin, joilla on tarvittava akreditointi ja kulkulupa. Etusija on annettava oikeuksien
haltijoille, ja akreditointijärjestelmän sekä sen valvonnan on vältettävä oikeuksien
väärinkäyttöä.

208.1.5

FIS:n hallituksen tarkastus
FIS:n hallitus valvoo, että jokainen kansallinen hiihtoliitto ja jokainen järjestäjä noudattaa
tätä sääntöä. Jos sopimukset tai erilliset ehdot vaikuttavat haitallisesti FIS:n, sen
jäsenenä olevan kansallisen hiihtoliiton tai sen järjestäjän etuihin, arvioi FIS:n hallitus
tämän. Kaikki tieto hankitaan, jotta sopivaan ratkaisuun voidaan päästä.

208.2

Määritelmät
Tämän säännön yhteydessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:
´Sähköiset mediaoikeudet` tarkoittavat televisio-, radio- ja, internet- ja mobiili laitteiden
oikeuksia.
Televisio-oikeudet tarkoittavat videosta ja äänestä koostuvien, sekä analogisten että
digitaalisten, televisio-ohjelmien jakelua, jossa signaali vastaanottimeen tulee
maanpäällisten lähettimien, satelliitin, kaapelin, kuidun tai johtimen kautta yleiseen tai
yksityiseen käyttöön.
Ohjelmakohtainen maksu, maksukanava, interaktiivinen TV, tilattava videopalvelu, IPTV
tai vastaava sisältyvät myös tähän määritelmään.
´Radio-oikeudet` tarkoittavat sekä analogisen että digitaalisen, ilmateitse, johdinta tai
kaapelia pitkin, joko kiinteisiin tai siirrettäviin laitteisiin tulevien, radio-ohjelmien jakelua tai
vastaanottoa.
´Internet` tarkoittaa kuvien ja ääneen saamista yhdistettyjen tietokoneiden verkostojen
välityksellä.

´Siirrettävät ja kannettavat laitteet´ tarkoittaa kuvien ja äänen toimittamista
teleoperaattorin kautta ja vastaanottomahdollisuutta kannettavalla puhelimella tai muulla
liikuteltavalla laitteella, kuten henkilökohtaisella digitaalisella apuvälineellä.
208.3

Televisio

208.3.1

Kilpailun tuottamisen ja mainostamisen laatu
Isäntälähetysorganisaationa toimivan TV-organisaation tai agentuurin kanssa tehdyissä
sopimuksissa on kiinnitettävä huomiota kaikkien FIS kalenterissa julkaistujen hiihto- ja
lumilautatapahtumien- erityisesti FIS maailmancupin kilpailujen - TV-lähetysten laatuun.
Ottaen huomioon asiaankuuluva lähetys, johon kansalliset lait ja säännöt vaikuttavat,
erityisen tärkeää on;
a) Korkea laatu ja optimaalinen TV signaalin (suoraan tai siirrettyyn lähetykseen
tapahtumasta riippuen) tuottaminen, jossa urheilu on keskeinen tekijä.
b) asianmukainen kilpailupaikan mainosten ja tapahtuman tukijoiden huomioiminen ja
esilläolo.
c) FIS TV tuottamisen ohjeen mukainen tuottamisen laatu ja soveltuvuus senhetkiseen
lajin markkinatilanteeseen ja FIS:n kilpailusarjan tasoon. Tämä tarkoittaa koko
tapahtuman suoraa näkyvyyttä sisältäen voittajan esittelyn suorana lähettämisen
( jollei olosuhteet määrää, että suoraa lähetystä ei tuoteta). Tämä näkyvyys tulee
tuottaa puolueettomasti, ei keskittyä yhteen urheilijaan tai kansallisuuteen ja näyttää
kaikkia urheilijoita.
d) Isäntälähetysorganisaation suorassa kansainvälisessä signaalissa tulee olla sopiva
englanninkielinen grafiikka, erityisesti FIS:n virallinen logo, ajanotto, datainformaatio,
tulokset sekä kansainvälinen ääni.
e) Maassa, jossa kilpailu järjestetään sekä maissa joissa lajista ollaan erittäin
kiinnostuneita, TV lähetyksen tulisi olla suora, jos se on osoitettu yksittäiselle TV
asiakaskunnalle.

208.3.2

Tuotantokustannukset
Jos muuta ei ole sovittu kansallisen hiihtoliton ja oikeuksia hallitsevan yhtiön/agentuurin
välillä, TV signaalin tuotantokustannus eri oikeuksien hyödyntämiseksi syntyy lähettäjän
hankkiessa oikeudet maassa missä kilpailu on tai oikeudet omistavan yhtiön antaessa
tuotantoyhtiön tehtäväksi tuottaa signaali. Tietyissä tapauksissa järjestäjä tai kansallinen
hiihtoliitto voi ottaa nämä kustannukset omikseen.
Kustakin oikeudesta, joka kuuluu tämä säännön piiriin, tulee niiden organisaatioiden, jotka
ovat hankkineet oikeudet ja jotka pyrkivät käyttämään TV signaalia (alkuperäinen kuva ja
ääni ilman selostusta), sopia tuottajayhtiön tai hallinta oikeudet omistavan agentuurin
kanssa teknisten kulujen maksusta, soveltuvasti. Tämä koskee myös muita
tuotantokustannuksia, joita voidaan pyytää.

208.3.3

Lyhyet katsaukset
Lyhyitä raportteja sisältävien uutisten toimittamisessa televisioyhtiöille, joilla ei ole
oikeuksia, tulee noudattaa seuraavia sääntöjä. On huomioitava, että useissa maissa
kansallinen lainsäädäntö määrää lyhyiden katsauksien näyttämisestä uutisissa.
Näitä katsauksia voi käyttää ainoastaan säännöllisissä uutisissa eikä voida säilyttää
arkistointitarkoituksiin.
a) Maissa, joissa on olemassa urheilu-uutisia koskeva lainsäädäntö, sovelletaan tätä
lainsäädäntöä aina FIS tapahtumien raportoinnissa.

b) Maissa, joissa ei ole lainsäädäntöä koskien kilpailevan verkkoyhtiön pääsyä uutisiin ja
mikäli on sopimus, että oikeuksia hallitseva yhtiö ja alkuperäinen oikeuksien haltija
ovat etusijalla, myöntää oikeuksien haltija kilpailevalle yhtiölle max 90 sekunnin
uutiskatsauksen lähettämisen neljä tuntia sen jälkeen, kun oikeuksien haltija on
kilpailun näyttänyt. Tämän materiaalin käyttö päättyy 48 tuntia kilpailun päättymisen
jälkeen. Jos oikeudet omistava verkkoyhtiö myöhästyttää lähetystään enemmän kuin
72 tuntia kilpailun päättymisestä, voi kilpaileva yhtiö näyttää 45 sekuntia
uutismateriaalia alkaen 48 ja päättyen 72 tunnin kuluttua itse kilpailun päättymisestä.
Kaikki pyynnöt hyödyntää katsauksia on osoitettava oikeuksia hallinnoivalle
agentuurille /yhtiölle jonka tulee myöntää lähettäjille pääsy katsauksiin, materiaalin
saannista aiheutuneita teknisiä kuluja koskevaa sopimusta vastaan.
c) Maissa, joissa kansallinen televisioyhtiö ei ole lunastanut lähetysoikeuksia, voivat
kaikki televisio-organisaatiot lähettää 45 sekunnin uutiskatsauksen niin pian kuin
materiaali on saatavilla, sopimuksen haltijayhtiön/agentuurin kanssa tehtyä,
materiaalin saannista aiheutuneita teknisiä kuluja koskevaa sopimusta, vastaan. Lupa
tämän materiaalin käyttöön raukeaa 48 tunnin kuluttua.
d) Lyhyet katsaukset tuottaa isäntälähetysyhtiö tai oikeuksia hallitseva agentuuri / yhtiö, ja
levittää agentuuri/yhtiö joka on otettu huomioon § 208.3.2.
208.4

Radio
FIS tapahtumien mainostamista radio-ohjelmien avulla edistetään tekemällä sopiva
akreditointi jokaisen kiinnostuneen maan pääradioasemalle ( asemille ). Pääsy
kisapaikalle myönnetään ainoastaan niille radioasemille joilla on tarvittava
sopimuksenmukainen valtuutus oikeuksien haltijalta ja joka on ainoastaan radio-ohjelmien
tuottamista varten. Jos on olemassa valtuutus ja on kansallisen tavan mukaista, voidaan
nämä ohjelmat levittää myös radioaseman internet-sivustolla.

208.5

Internet
Mikäli sopimuksessa FIS kilpailujen Elektronisen Median Oikeuksien myymisestä ei
muuta mainita, jokainen televisio-oikeuksien haltija, joka hankkii myös internetoikeudet,
varmistaa sen, että pääsy sen web-sivustolta tuleviin videoihin, pois lukien lyhyet
katsaukset, on estetty kanavan maantieteellisen alueen ulkopuolelta. FIS kilpailun
materiaalia sisältävät säännölliset uutiskatsaukset voidaan jakaa, samanlaisina kuin
alkuperäinen uutiskatsaus, oikeuksien omistajan verkkosivulla,
Kuva-ja äänimateriaali, joka on tuotettu yleisellä alueella, jonne pääsyyn ei tarvitse
akreditointia, lippua tai muuta lupaa ei saa sisältää kilpailukuvamateriaalia. On
tiedostettava, että uusi teknologia antaa yleisölle mahdollisuuden tuottaa luvaton video,
joka voidaan laittaa verkkosivuille. Asiallinen, neuvova informaatio siitä, että luvattomasti
tuotetun videon käyttö on kiellettyä ja josta voi olla lainopillisia seuraamuksia, tulee olla
näkyvillä kaikissa sisääntuloissa sekä pääsylipuissa.
Kaikkien kansallisten hiihtoliittojen ja oikeuksien haltijoiden /agentuurien tulee antaa lupa
laittaa lyhyitä katsauksia FIS sivuille ei kaupalliseen käyttöön seuraavin ehdoin.
a)

b)

Jos katsauksia ei ole hankittu internet levitykseen, tulee FIS kilpailusta olevan
uutismateriaalin maksimi pituuden olla 30s/laji/tapahtuma ja olla saatavilla 48 tunnin
ajan kilpailun päättymisestä. FIS ja oikeuksien omistaja sopivat taloudellisista
ehdoista, liittyen palkkioon tästä materiaalista.
Materiaalin toimittaa oikeuksien omistaja tai isäntä lähetysorganisaatio
mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään kuusi tuntia kilpailun päättymisen
jälkeen.

208.6

Siirrettävät ja kannettavat laitteet
Niissä tapauksissa joissa lähetysoikeudet siirrettävien ja kannettavien laitteiden
välityksellä on myönnetty, oikeuksien ostajalla/operaattorilla on vapaus tuottaa TV
signaalista sisältö joka parhaiten vastaa asiakkaiden tarpeita.
Siirrettävien ja kannettavien laitteiden kautta kansallisesti tulevien suorien televisioohjelmien sisältö ei saa poiketa ohjelmista jotka ovat saatavilla muiden jakelukanavien

kautta. Maissa joissa ei kannettavien jakeluoikeuksia ole myyty, 20 sekunnin mittaisia
katsauksia ja uutisväläyksiä tarjotaan operaattoreille kun materiaali on tuotettu ja 48
tunnin ajaksi ehdolla, että he maksavat kaikki tähän liittyvät tekniset kustannukset
oikeuksia hallitsevalle agentuurille/ yhtiölle.

208.7

Tulevaisuuden kehitykset
Sääntöön 208 sisältyvän periaatteen tulee olla perustana Elektronisen Median
hyödyntämiselle FIS kilpailuissa tulevaisuudessa. FIS:n hallitus vahvistaa kansallisten
hiihtoliittojen, asianomaisen komitean ja asiantuntijoiden suosituksesta ehdot koskien
kunkin uuden kehitelmän soveltuvuutta.

209

Filmausoikeudet
Kaikki sopimukset koskien elokuvan tekemistä FIS kilpailuista tehdään elokuvan tuottajan
ja kansallisen hiihtoliiton tai asiaan liittyvien oikeuksien haltijan välillä. Kaikkia sopimuksia
tulee kunnioittaa hyödynnettäessä muita media oikeuksia.

210

Kilpailuorganisaatio

211

Organisaatio

211.1
211.1.1

Järjestäjä
FIS:n kilpailun järjestäjä on henkilö tai ryhmä henkilöitä, jotka tekevät tarpeelliset
valmistelut ja varsinaisesti hoitavat kilpailun läpiviennin paikkakunnalla.
Jos kansallinen hiihtoliitto ei ole itse kilpailun järjestäjä, se voi nimittää jäsenseuran
järjestäjäksi.
Järjestäjän tulee varmistua, että akreditoidut henkilöt hyväksyvät kilpailusäännöt ja
tuomarineuvoston päätökset, ja maailmancupin kilpailuissa järjestäjä on velvoitettu
hankkimaan allekirjoitus vahvistukseksi kaikilta niiltä henkilöiltä, joilla ei ole
voimassaolevaa FIS:n kausiakreditointia.

211.1.2
211.1.3

211.2

Järjestelytoimikunta
Järjestelytoimikunta koostuu jäsenistä (fyysisistä tai juridisista), jotka ovat järjestäjän tai
FIS:n valtuuttamia. Sillä on järjestäjän oikeudet, velvollisuudet ja vastuu.

211.3

Järjestäjä, joka pitää kilpailut, joihin ottaa osaa § 203-204 mainitut vaatimukset
täyttämättömiä kilpailijoita on rikkonut kansainvälisiä kilpailusääntöjä ja FIS:n hallitus tulee
suorittamaan toimenpiteet sitä vastaan.

212

Vakuutus

212.1

Järjestäjän tulee ottaa kaikkia järjestelytoimikunnan jäseniä varten vastuuvakuutus. FIS
puolestaan hankkii työntekijöilleen ja nimitetyille toimitsijoilleen, jotka eivät ole
järjestelykomitean jäseniä ( varustetarkastaja, lääketieteellinen valvoja jne. ),
vastuuvakuutuksen kun he toimivat FIS:n tehtävissä.

212.2

Ennen ensimmäistä harjoituspäivää tai kilpailua on järjestäjällä oltava hyväksytyn
vakuutusyhtiön laatima esisopimus tai vakuutustodistus sekä esitettävä se tekniselle
asiantuntijalle. Järjestelytoimikunnan vastuuvakuutuksen tulee olla vähintään CHF 1
miljoonan suuruinen, suosituksen ollessa kuitenkin CHF 3 miljoonaa; tätä summaa
voidaan korottaa FIS:n hallituksen päätöksellä (maailmancup jne).
Lisäksi, vakuutuksen tulee nimenomaan sisältää kenen tahansa akreditoidun osallistujan,
mukaan lukien urheilijat, vastuuvakuutusvaateet ketä tahansa osallistujaa vastaan,
sisältäen muttei rajoittuen toimitsijoihin, ratatyöntekijöihin, valmentajiin jne.

212.3

Järjestäjä ja sen kansallinen hiihtoliitto voivat pyytää FIS:n vakuutusvälittäjää
järjestämään kattavan vakuutuksen (järjestäjän maksettava) jos järjestäjällä ei ole riittäviä
vakuutuksia.

212.4

Kaikilla kilpailijoilla, jotka ottavat osaa FIS:n tapahtumaan, on oltava
riittävä ja tarkoituksenmukaisen kolmannen osapuolen vastuuvakuutus sekä
tapaturmavakuutus, joka kattaa onnettomuus-, pelastus- ja
kuljetuskulut sekä kilpailuriskin. Kansalliset liitot ovat vastuussa siitä, että kaikilla sen
ilmoittamilla ja lähettämillä kilpailijoilla on riittävä
vakuutussuoja. Kansallisen hiihtoliiton tai sen kilpailijoiden on pystyttävä milloin tahansa
esittämään todiste vakuutuksen kattavuudesta FIS:n, sen edustajan tai järjestelykomitean
pyynnöstä.

212.5

Kaikilla kansallisten liittojen ilmoittamilla ja lähettämillä valmentajilla ja virkailijoilla on
oltava riittävä tapaturmavakuutus ja kolmannen osapuolen vastuuvakuutus, joka kattaa
onnettomuus-, pelastus- ja kuljetuskulut. Kansallisen hiihtoliiton tai valmentajien ja
virkailijoiden on pystyttävä milloin tahansa esittämään todiste vakuutuksen kattavuudesta
FIS:n, sen edustajan tai järjestelykomitean pyynnöstä.

213

Ohjelma

Järjestäjän on julkaistava ohjelma FIS kalenterissa olevasta kilpailusta ja sen tulee
sisältää:
213.1

kilpailun nimi, aika ja paikka sekä tiedot kilpailupaikoista ja paras kulkuväylä niille,

213.2

tekniset tiedot henkilökohtaisista kilpailuista ja osallistumisehdot,

213.3

päätoimitsijoiden nimet,

213.4

ensimmäisen joukkueenjohtajien kokouksen ja arvonnan aika ja paikka,

213.5

virallisten harjoitusten aikataulu ja lähtöajat,

213.6

virallisen ilmoitustaulun sijainti,

213.7

palkintojenjaon aika ja paikka sekä

213.8

viimeinen ilmoittautumispäivä ja ilmoittautumisosoite, sisältäen puhelin-, faksi- ja
sähköpostitiedot.

214

Ilmoitukset

214.1

Järjestelytoimikunnan on julkaistava ilmoitus tapahtumasta. Sen tulee sisältää kohdan
213 vaatimat tiedot.

214.2

Järjestäjät ovat sidottuja ilmoittautumisten määrän osalta FIS:n sääntöihin ja päätöksiin.
Ilmoittautumisten rajoittaminen on mahdollista kohdan 201.1 mukaisesti edellyttäen, että
se on selvästi ilmoitettu ilmoituksessa.

214.3

Kilpailujen siirtämiset myöhemmäksi tai peruutukset on ilmoitettava kuten ohjelman
muutokset välittömästi puhelimitse, sähköpostitse tai faksilla FIS:iin, kaikille kutsutuille tai
osallistuville kansallisille hiihtoliitoille ja nimetylle tekniselle asiantuntijalle. Aiemmaksi
siirretyillä kilpailuilla on oltava FIS:n hyväksyntä.

215

Osallistumisilmoitukset

215.1

Kaikki osallistumisilmoitukset tulee lähettää niin, että järjestelytoimikunta voi vastaanottaa
ne ennen viimeistä ilmoittautumispäivämäärää. Järjestäjillä on oltava lopullinen ja
täydellinen lista vähintään 24 tuntia ennen ensimmäistä arvontaa.

215.2

Kansalliset hiihtoliitot eivät saa ilmoittaa samoja kilpailijoita useampaan kuin yhteen
kilpailuun samana päivänä.

215.3

Ainoastaan kansalliset liitot saavat ilmoittaa kilpailijoita kansainvälisiin kilpailuihin.
Jokaisen ilmoittautumisen tulee sisältää:

215.3.1

lisenssinumero, suku- ja etunimi, syntymävuosi, kansallinen hiihtoliitto;

215.3.2

täsmällinen maininta lajista, johon ilmoittaudutaan.

215.4

Ilmoittautuminen FIS:n maailmanmestaruuskilpailuihin (kts. FIS:n
maailmanmestaruuskilpailujen säännöt).

215.5

Kansallisen hiihtoliiton suorittama kilpailijan ilmoitus kilpailuihin on sopimus vain kilpailijan
ja järjestäjien välillä ja sitä hallitsee urheilijan julistus.

216

Joukkueenjohtajien kokous

216.1

Ensimmäisen joukkueenjohtajien kokouksen ja arvonnan pitoaika ja -paikka tulee käydä
ilmi ohjelmasta. Kutsut kaikkiin muihin kokouksiin on annettava
joukkueenjohtajien ensimmäisessä kokouksessa. Hätäkokoukset tulee ilmoittaa hyvissä
ajoin.

216.2

Vieraan maan edustaminen joukkueenjohtajien kokouksessa ei ole sallittua.

216.3

Joukkueenjohtajien ja valmentajien tulee olla järjestäjän akreditoimia kiintiön mukaisesti.

216.4

Joukkueen johtajien ja valmentajien tulee noudattaa kansainvälisiä kilpailusääntöjä tai
tuomarineuvoston päätöksiä ja heidän on käyttäydyttävä asiaankuuluvasti ja
urheilullisesti.

217

Arvonta

217.1

Kilpailijoiden lähtöjärjestys jokaiseen kilpailuun ja lajiin päätetään erityisen kaavan
mukaisella arvonnalla ja/tai pistetilanteen perusteella.

217.2

Kansallisen hiihtoliiton ilmoittamat kilpailijat arvotaan vain, mikäli järjestäjä on
vastaanottanut kirjalliset ilmoittautumiset ennen ilmoitusajan päättymistä.

217.3

Jos kilpailijaa ei edusta arvonnassa joukkueenjohtaja tai valmentaja, hänet voidaan arpoa
vain, jos vahvistus hänen osallistumisestaan on tehty puhelimitse, sähkeellä,
sähköpostitse tai faksilla ennen tilaisuuden alkua.

217.4

Teknisen asiantuntijan tulee nimetä raportissaan kilpailijat, jotka on arvottu ja jotka eivät
osallistu kilpailuun mainiten mikäli mahdollista, myös syyt poissaoloon.

217.5

Kaikkien osallistuvien maiden edustajat on kutsuttava arvontaan.

217.6

Mikäli kilpailua joudutaan siirtämään vähintään päivällä, on arvonta suoritettava
uudestaan.

218

Tulosten julkaiseminen

218.1

Epäviralliset ja viralliset tulokset julkaistaan kyseisen kilpailun sääntöjen mukaan.

218.1.1

Tuloksien lähettäminen
Kaikissa kansainvälisissä kilpailussa tulee olla suora viestiyhteys lähdön ja maalin välillä.
Talviolympialaisissa yhteys täytyy olla varmistettu kiinteällä johdotuksella.
Maailmancupin kilpailuissa, MM- kilpailuissa sekä talviolympialaissa tulee
tulospalvelualueella olla pääsy internetiin (vähintään ADSL-nopeus ).

218.2

Kaikki FIS kilpailuista syntyneet tulos tiedot ja ajat ovat FIS:n, järjestäjän, kansallisen
hiihtoliiton sekä osallistujien käytössä ja nämä voivat käyttää niitä omissa julkaisuissaan,
mukaan lukien web-sivut. Tietojen ja aikojen julkaisemisissa verkkosivuilla on
noudatettava FIS:n internet-toimintaperiaatteita.

218.3

FIS:n Internet-toimintaperiaate ja FIS kilpailujen tietojen vaihto

218.3.1

Yleistä
Osana hiihdon ja lautailun jatkuvaa mainontaa, kansainvälinen hiihtoliito rohkaisee ja
arvostaa kansallisten hiihtoliittojen ponnisteluja välittää
viestejä ja informaatiota jäsenilleen ja faneille. Yhä tärkeämpi apuväline tämän
informaation välittämisessä on internet.

Seuraava toimintaperiaate on laadittu auttamaan kansallisia hiihtoliittoja FIS kilpailujen
tietojen välittämisessä, sekä selventämään tiettyjä FIS kilpailujen tietojen käyttöön ja
esittämiseen liittyviä ehtoja.
218.3.2

FIS kalenterin tiedot
Kansallisten hiihtoliittojen vapaaseen käyttöön on kehitetty online FIS-kalenteriohjelma ja
se on saatavilla FIS:n websivuilla (linkki Members Section).

218.3.3

Tulokset ja sijoitukset
Kansallinen hiihtoliitto voi saada viralliset tulokset kun ne on hyväksytty FIS pisteiden
tarkistustoimenpiteen jälkeen. Tämä tiedosto on pyydettäessä saatavilla FIS:n ITjohtajalta, joka laatii tarvittavat ohjeet ja/tai ohjelmat tapauskohtaisesti. FIS maailman
cup- tuloksiin sisältyy luottamus tulospalveluun. Sijoittumiset eri cup-sarjoissa ovat myös
saatavilla, maailmancupin osalta kun ne saatu tulospalvelun tuottajalta, tai toisten cupsarjojen osalta, kun ne on manuaalisesti syötetty.
1. FIS kilpailun tuloksia ja tietoja voidaan käyttää ainoastaan kansallisen hiihtoliiton,
järjestäjän ja osallistujien wep-sivuilla eikä niitä saa antaa kaupalliseen käyttöön
kolmansille osapuolille tai järjestöille.
Kansallinen hiihtoliito voi ladata tiedoston omaan ohjelmaan suoritusten arvioimista
varten, jne.
2. Kansallinen hiihtoliitto joka haluaa esittää tuloksia omilla web-sivuillaan, mutta jolla ei
ole tietokantarakennetta primääritiedon lataamiseen, voi luoda yhteyden vastaavaan
osoitteeseen FIS web-sivustolla. Tarkka osoite on saatavilla FIS IT-johtajalta
3. FIS web-sivuilta luodaan yhteys kaikkien kansallisten hiihtoliittojen omille web-sivuille,
samoin kuin pyynnöstä hiihtoteollisuuden sivuille sekä asiaan liittyville mediasivuille.
Vastavuoroisesti myös näiltä sivuilta tulisi luoda linkki FIS:n web-sivuille.

218.3.4

Järjestäjien pääsy tuloksiin

FIS maailmancup-kilpailujen järjestäjät voivat saada kilpailujensa viralliset tulokset kun ne
on hyväksytty FIS pistetarkistuksessa. Maailmancup-kilpailuissa tämä tarkistus on
tietokoneen automaattisesti tekemä ja tapahtuu välittömästi kilpailun jälkeen.
Tulokset ja sijoitukset sisältävän pdf-tiedoston voi ladata osoitteesta
www.fis-ski.com paikan ja lajikoodin avulla. Lajikoodit ovat AL ( alppi ), CC ( maastohiihto
), JP (mäkihyppy), NK (yhdistetty), SB ( lumilautailu), FS (freestyle) jne.
Yksittäinen kilpailu voidaan tunnistaa kilpailukoodista, joka on julkaistu www.fis-ski.com
kilpailukalenterin yksityiskohtaisella sivulla.
219
219.1

Palkinnot
FIS julkaisee yksityiskohtaiset palkintoja koskevat säännöt. Palkinnot voivat olla
muistolahjoja, kunniakirjoja, sekkejä tai käteistä rahaa. Palkinnot ennätyksistä ovat
kiellettyjä. FIS:n hallitus päättää rahapalkintojen vähimmäis- ja enimmäisarvoista syksyllä
noin puolitoista vuotta ennen kilpailukautta. Järjestäjien on ilmoitettava FIS:lle
rahapalkintojen suuruudesta lokakuun 15. päivään mennessä.

219.2

Jos kaksi tai useampi kilpailija saavuttavat saman ajan ja samat pisteet heidät tulee
sijoittaa samalle sijalle. Heidän tulee saada sama palkinto, titteli ja kunniakirja. Tittelien tai
palkintojen jako arpomalla tai uudella kilpailulla ei ole sallittua.

219.3

Kaikki palkinnot on jaettava viimeistään kilpailun tai kilpailusarjan päätöspäivänä.

220

Joukkueiden toimihenkilöt, valmentajat, huoltohenkilökunta, varustetoimittajien ja
yritysten edustajat
Nämä säännökset koskevat periaatteessa kaikkia lajeja ottaen huomioon erikoissäännöt.
Kilpailun järjestelytoimikunnan tulee hankkia tekniselle asiantuntijalle lista kilpailuun
akreditoiduista henkilöistä,.
Varustetoimittajat tai heidän palveluksessaan olevat henkilöt eivät saa mainostaa
rajoitetulla alueella tai pitää vaatteissaan tai varusteissaan selvästi näkyviä mainoksia,
jotka eivät ole § 207 mukaisia.
Joukkueen toimihenkilöt, akreditoitu huoltohenkilökunta ja varustetoimittajat saavat FIS:ltä
virallisen akreditoinnin ja heidän on toimittava erityistoimessaan. Järjestäjä voi akreditoida
lisää yritysedustajia tai muita tärkeitä henkilöitä.

220.1
220.2

220.3

220.4

Ainoastaan FIS:n virallisen akreditoinnin tai järjestäjän erikoisakreditoinnin kilpareitille tai
hyppyrimäkeen omaavilla henkilöillä on pääsy kilpareitille ja hyppyrimäkeen (lajin
erikoissääntöjen mukaan).

220.5
220.5.1

Erityyppiset akreditoinnit
Teknisillä asiantuntijoilla, tuomarineuvostolla ja § 220 mainituilla henkilöillä, joilla on
selvästi nähtävissä oleva akreditointi, on pääsyl kilpailureitille ja hyppyrimäkeen.
Joukkueiden huoltohenkilöillä on pääsyoikeus lähtöalueelle ja huoltoalueelle maalissa.
Heillä ei ole pääsylupaa kilpailureitille tai hyppyrimäkeen.
Järjestäjän harkinnan mukaisen akreditoinnin omaavilla yritysedustajilla, joilla ei ole FIS:n
akreditointia, ei ole pääsyäkilpailureitille ja rajatulle huoltoalueelle.

220.5.2
220.5.3

221

221.1

Lääkintäpalvelu, lääkärintarkastukset ja doping
Kansalliset hiihtoliitot ovat vastuussa kilpailijoidensa kilpailukunnosta. Kaikkien
urheilijoiden, niin naisten kuin miesten, on läpikäytävä terveydentilan arviointi
(lääkärintarkastus) urheilijan omassa maassa.

221.2

FIS:n lääketieteellisen komitean tai sen edustajan vaatimuksesta on kilpailijoiden käytävä
lääkärintarkastuksessa ennen tai jälkeen kilpailun.

221.3

Doping on kielletty. Kaikista FIS:n dopingin vastaisten sääntöjen rikkomuksista
rangaistaan näiden sääntöjen mukaan.

221.4

Dopingtesti voidaan tehdä missä tahansa FIS kilpailussa (myös kilpailun ulkopuolella).
Säännöt ja menetelmät on julkaistu FIS:n dopingin vastaisissa säännöissä ("FIS AntiDoping Rules") sekä FIS:n toimintaohjeissa ("FIS Procedural Guidelines").

221.5

Urheilijan sukupuoli
Jos ilmenee kysymyksiä tai vastalauseita urheilijan sukupuolesta, vastaa FIS tarpeellisista
toimenpiteistä urheilijan sukupuolen määrittämiseksi.

221.6

Kilpailun järjestäjältä vaadittavat lääketieteelliset palvelut

Järjestäjän on ennen kaikkea huolehdittava kaikkien kilpailussa mukana olevien
terveydestä ja turvallisuudesta. Tämä koskee niin kilpailijoita kuin myös vapaaehtoisia,
radan kunnostajia ja katselijoita.
Lääkintäpalvelun kokoonpano on riippuvainen useista tekijöistä:
järjestettävän kilpailun koosta ja tasosta (MM-kilpailut, Maailmancup, Continentalcup,
Fis Cup jne.) yhdessä paikallisesta lääkintähuollon tasosta, maantieteellisestä
sijainnista ja olosuhteista
arvioiduista kilpailija-, huoltohenkilöstö- ja katselijamääristä
kilpailun lääkintäorganisaation vastuun laajuus (kilpailijat, tukihenkilöt, katselijat) tulisi
myös määritellä.

Järjestäjän/ lääkintä- ja pelastuspalvelun johtajan tulee varmistaa kilpailun päällikön tai
TD:n kanssa, että vaadittu pelastuspalveluvälineistö on paikalla ennen virallisen
harjoituksen tai kilpailun alkua. Jos tapahtuu loukkaantuminen, tai asia joka estää
alkuperäisen lääkintäsuunnitelman käyttämisen, tulee olla varajärjestelmä käytössä
ennen harjoituksen tai kilpailun jatkamista
Kunkin lajin säännöt ja FIS:n lääkintäohje sisältää ne erityisvaatimukset jotka koskevat
välineistöä, resursseja, henkilöstöä ja joukkuelääkäreitä.

222

Kilpailuvarusteet

222.1

Kilpailija saa osallistua FIS:n kilpailuihin vain FIS:n sääntöjen mukaisin varustein. Kilpailija
on vastuussa käyttämistään varusteista (sukset, lumilauta, siteet, monot, puku, jne).
Hänen velvollisuutensa on tarkastaa,
että varusteet, joita hän käyttää, täyttävät FIS:n määräykset ja yleiset
turvallisuusvaatimukset ja ovat toimintakuntoiset.

222.2

Termi kilpailuvarusteet käsittää kaikki varusteosat, joita urheilija kilpailuissa käyttää,
sisältäen vaatteet samoin kuin teknisesti toimivat välineet. Kilpailuvarustus muodostaa
toimivan kokonaisuuden.

222.3

Kaikki kilpailuvarusteuutuudet on periaatteessa FIS:n hyväksyttävä. FIS ei ota
hyväksymisvastuuta sellaisista uusista teknisistä kehitelmistä, jotka esittelyvaiheessaan
voivat sisältää tuntemattoman terveysriskin tai lisäävät tapaturmariskiä.
Uutuudet seuraavaa kautta varten on ilmoitettava viimeistään toukokuun 1. päivään
mennessä. Ensimmäisen vuoden aikana uutuudet voidaan alustavasti hyväksyä tulevaa
kautta varten ja ne on lopullisesti vahvistettava ennen sitä seuraavaa kilpailukautta.
Varustekomitea julkaisee varustesäännöt FIS:n hallituksen hyväksynnän jälkeen
(sallittujen varusteiden määritelmät ja kuvaukset).
Periaatteessa luonnottomat ja keinotekoiset apuvälineet, jotka muuttavat urheilijan
suoritusta ja/tai teknisesti korjaavat yksilön muuten fyysistä puutteellisuutta, kuin myös
kilpailuvaruste, joka vaarantaa kilpailijoiden terveyden tai lisää tapaturmavaaraa, ovat
kiellettyjä.

222.4

222.5

222.6

Valvonnat
Ennen kilpailukautta ja sen aikana, tai tekniselle asiantuntijalle jätetyn, kyseessä olevaa
kilpailua koskevan protestin vuoksi, voi kilpailuvarustekomitean jäsen tai FIS:n
välinetarkastaja suorittaa erilaisia tarkastuksia. Mikäli on perusteltu epäilys, että sääntöjä

on rikottu, on tarkastajien tai teknisen asiantuntijan takavarikoitava varusteet välittömästi
todistajien läsnä ollessa ja ne on toimitettava sinetöitynä FIS:iin, joka toimittaa ne
virallisesti hyväksytyn laitoksen lopulliseen
tarkastukseen. Kilpailuvarusteista tehdyn protestin osalta hävinnyt osapuoli maksaa
tutkimuskustannukset.
Kilpailuissa, joissa FIS:n välinetarkastaja on suorittanut tarkastuksia, ei välineiden tai
materiaalien testausta riippumattomissa laboratorioissa voida vaatia, ellei voida osoittaa,
että tarkastukset on suoritettu sääntöjen vastaisesti.
222.6.1

Kaikissa niissä FIS kilpailuissa joissa FIS välinetarkastaja on nimettynä ja käyttää virallisia
FIS mittausvälineitä, mittaustulokset ovat voimassaolevia ja lopullisia, riippumatta
aikaisemmista mittauksista.

222.7

Kielletyt tieteelliset ja lääketietelliset varusteet FIS tapahtumassa
Millään kansallisella hiihtoliitolla, niiden jäsenillä tai joukkueiden jäsenillä ei ole lupa
tuoda ja / tai käyttää mitään seuraavia tieteellisiä tai lääketieteellisiä laitteita
( varusteita ) millään tapahtuma alueella maailmanmestaruuskilpailujen,
maailman cup-kilpailujen ja muiden FIS kalenterissa rekisteröityjen kilpailujen aikana.
- happisäiliöt, sylinterit ja niihin liittyvät laitteet
- hypoksiset tai hyperoksiset teltat, huoneet ja niihin liittyvät laitteet
- kryogeeniset ( matalan lämpötilan ) huoneet koko kehon kylmähoidolle ja siihen liittyvät
laitteet
Kansallisen hiihtoliiton vastuulla on varmistaa, että kaikki sen edustajat ja
joukkueenjäsenet noudattavat tätä 222.7 artiklaa. Tämän artiklan 227.7 noudattamatta
jättämisestä määrätään artiklan 223.3 mukaiset seuraamukset. Toistuessa urheilijalle on
määrättävä hylkääminen riippumatta siitä, johtaisiko tämän säännön rikkominen urheilijalle
etua lopputuloksissa.
Edellä lueteltujen pakotteiden lisäksi FIS voi määrätä laitteiden välitöntä siirtämistä
tapahtuma-alueelta ko kansallisen hiihtoliiton kustannuksella.

223

Sanktiot

223.1

Yleiset ehdot

223.1.1

Rikkomukseksi, jota sanktio koskee ja josta voidaan määrätä rangaistus, katsotaan
seuraavanlainen toiminta:
kilpailusääntöjen rikkominen tai noudattamatta jättäminen, tai
juryn tai § 224.2 nojalla sen yksittäisten jäsenten antamien määräysten
noudattamatta jättäminen
epäurheilijamainen käytös.

223.1.2

Rikkomukseksi katsotaan myös toiminta, jossa
sääntöjä yritetään rikkoa
tarkoituksellisesti saadaan joku muu rikkomaan tai autetaan jotakuta muuta
rikkomaan sääntöjä
yllytetään muita rikkomaan sääntöjä.

223.1.3

päätettäessä siitä, katsotaanko toiminta rikkomukseksi, on huomioitava

-

oliko kyse tahallisuudesta vai tahattomuudesta
johtuiko se hätätilanteesta.

223.1.4

Kaikkien kansainväliseen hiihtoliittoon (FIS) kuuluvien liittojen sekä niiden akkreditoiduksi
rekisteröityjen jäsenten on hyväksyttävä ja tunnustettavaa nämä säännöt ja langetetut
rangaistukset, joihin muutosta voi hakea ainoastaan FIS:n asetusten ja kansainvälisten
hiihtokilpailusääntöjen (ICR) mukaan.

223.2

Soveltuvuus

223.2.1

Henkilöt
Nämä rangaistukset koskevat
kaikkia henkilöitä jotka osallistuvat FIS kalenterissa julkaistuun kilpailuun FIS:n tai
järjestäjien akreditoimina, kilpailualueella tai sen ulkopuolella sekä kaikilla
tapahtumaan liittyvillä alueilla ja
kaikkia kilpailualueella olevia akkreditoimattomia henkilöitä.

223.3

Rangaistukset

223.3.1

Rikkominen voi johtaa seuraaviin rangaistuksiin
kirjallinen varoitus tai suullinen huomautus
akkreditoinnin peruuttaminen
akkreditoinnin kieltäminen
rahasakko, joka on enimmillään satatuhatta (100 000) Sveitsin frangia.
aikarangaistus

223.3.1.1 Kansainväliseen hiihtoliittoon (FIS) kuuluvat liitot ovat velvollisia maksamaan FIS:lle
heidän rekisteröimilleen tai akkreditoimilleen henkilöille langetetut sakot sekä niiden
käsittelyyn liittyneet hallinnolliset kulut.
223.3.1.2 Muut kuin § 223.3.1.1 mainitut henkilöt ovat myös velvollisia maksamaan FIS:lle sakot ja
syntyneet hallinnolliset kulut. Jos kyseessä olevat henkilöt eivät maksa sakkoa, evätään
heiltä yhden (1) vuoden ajaksi akkreditointioikeus kaikkiin FIS kilpailuihin.
223.3.1.3 Rahasakot on maksettava kahdeksan (8) päivän kuluessa niiden määräämisestä.
223.3.2

Lisäksi kaikille kilpailuun osallistuville urheilijoille mahdollisia rangaistuksia ovat;
hylkääminen
lähtönumeron huonontaminen
palkintojen ja palkkioiden menetys ja niiden palauttaminen järjestäjälle
sulkeminen FIS kilpailuista.

223.3.3

Kilpailija tulee hylätä vain, jos hänen virheensä hyödyttää häntä lopputuloksissa, ellei
säännöissä yksittäistapauksen kohdalla toisin mainita.

223.4

Kilpailun jury voi määrätä kilpailijalle § 223.3.1 ja § 223.3.2 mainittuja rangaistuksia, ei
kuitenkaan yli viidentuhannen (5000) Sveitsin frangin suuruisia rahasakkoja, eikä sulkea
häntä muista FIS kilpailusta, kuin missä rikkomus tapahtui.

223.5

Seuraavista rangaistuspäätöksistä voidaan ilmoittaa suullisesti:
- huomautus
- akkreditoinnin epääminen käynnissä olevan kilpailun osalta henkilöiltä, jotka eivät ole
kansallisen liiton kautta akkreditoituja

- akkreditoinnin epääminen käynnissä olevan kilpailun osalta henkilöiltä, joilla on FIS
akkreditointi
- akkreditoinnin epääminen käynnissä olevan kilpailun osalta henkilöiltä, jotka ovat
kilpailualueella tai muualla kilpailuun liittyvässä paikassa.
223.6

Seuraavista rangaistuspäätöksistä on ilmoitettava kirjallisesti:
- rahasakko
- hylkääminen
- lähtönumeron huonontuminen
- kilpailusta sulkeminen
- akkreditoinnin poisto henkilöiltä, jotka ovat kansallisen liittonsa kautta akreditoituja
- akkreditoinnin poisto henkilöiltä, joilla on FIS akreditointi.

223.7

Kirjallinen ilmoitus rangaistuspäätöksestä on lähetettävä asianomaiselle henkilölle
( jos kyse ei ole urheilijasta), hänen kansalliselle liitolleen sekä FIS:n pääsihteerille.

223.8

Kaikki hylkäämiset on kirjattava tuomariston ja/tai teknisen asiantuntijan raporttiin.

223.9

Kaikki rangaistukset on kirjattava teknisen asiantuntijan raporttiin.

224

Menettelyohjeet

224.1

Juryn toimivalta
Kilpailun juryllä on oikeus määrätä rangaistuksia yllä mainittujen sääntöjen mukaisesti
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan on ratkaiseva ääni juryn puheenjohtajalla.

224.2

Jokaisella äänioikeutetulla juryn jäsenellä on etenkin harjoitusten ja kilpailun aikana
oikeus kilpailualueella antaa suullinen huomautus tai poistaa akreditointi käynnissä
olevaan tapahtumaan liittyen.

224.3

Kollektiiviset rikkomukset
Jos samaan rikkomukseen syyllistyy samanaikaisesti ja samanlaisissa olosuhteissa
useampi henkilö, koskee juryn päätös kaikkia rikkomuksen tekijöitä. Kirjallisessa
päätöksessä on oltava kaikkien osallisten nimet ja kaikille langetettava rangaistus. Päätös
on toimitettava jokaiselle osalliselle.

224.4

Määräaika
Henkilöä ei pidä rangaista, jos toimia häntä vastaan ei ole aloitettu 72 tunnin kuluessa
rikkomuksesta.

224.5

Jokainen henkilö, joka on ollut silminnäkijänä sääntörikkomuksessa, on velvollinen
todistamaan juryn järjestämässä kuulemisessa. Jury on velvollinen huomioimaan kaikki
asiaan kuuluvat todisteet.

224.6

Juryllä on oikeus takavarikoida esineitä, joita epäillään käytetyn kilpailuvarusteita
koskevien sääntöjen rikkomisessa.

224.7

Ennen rangaistuksen langettamista (lukuun ottamatta § 223.5 ja § 224.2 mukaisissa
varoitus- ja akreditoinnin poistotapauksissa) tulee syytetylle antaa mahdollisuus esittää
kuulemistilaisuudessa suullinen tai kirjallinen puolustuksensa.

224.8

Kaikki juryn päätökset on kirjattava ja niissä on mainittava:

224.8.1

oletettu rikkomus

224.8.2

todisteet

224.8.3 säännöt tai juryn antamat määräykset, joita on rikottu
2248.4

langetettu rangaistus.

224.9

Langetettavan rangaistuksen on oltava oikeassa suhteessa rikkomukseen. Juryn
langettamassa rangaistuksessa on huomioitava lieventävät ja raskauttavat asianhaarat.

224.10

Muutoksenhaku

224.10.1 Juryn langettamiin rangaistuspäätöksiin voidaan hakea ICR:n mukaan muutosta, paitsi
niihin jotka on mainittu § 224.11.
224.10.2 Jos muutoshakemusta ei jätetä ICR:ssä määrätyn ajan kuluessa, tulee juryn
langettamasta rangaistuksesta lopullinen.
224.11

Seuraaviin juryn antamiin rangaistuspäätöksiin ei voi hakea muutosta:

224.11.1 suullisiin rangaistuksiin liittyen § 223.5 ja § 224.2
suullisesti rangaistukset, jotka on mainittu § 223.5 ja § 224.2

224.11.2 alle tuhannen (1000) Sveitsin frangin suuruiset rahasakot yhdestä rikkomuksesta ja
lisäksi 2500 CHF saman henkilön toistamista rikkeistä.,
224.12

Kaikissa muissa tapauksissa valitukset on osoitettava ICR mukaisesti
vetoomuskomissiolle.

224.13

Juryllä on oikeus esittää vetoomuskomissiolle suositukset yli viidentuhannen (5000)
Sveitsin frangin rahasakkoa ja kilpailijan sulkemista useammasta kilpailusta eikä
ainoastaan siitä, jossa rikkomus tapahtui (§ 223.4 ).

224.14

FIS:n hallitus voi kommentoida vetoomuskomissiolle kaikkia juryn antamia kirjallisia
rangaistuksia.

224.15

Käsittelykustannukset
Palkkiot, kulut ja matkakustannukset (käsittelykustannukset) lasketaan tekniselle
asiantuntijalle maksettavien korvausten mukaisesti ja ne maksaa tuomittu. Jos juryn
päätös kumotaan osittain tai kokonaan, vastaa FIS kaikista syntyneistä kustannuksista.

224.16

Rahasakkojen periminen

224.16.1 FIS valvoo rahasakkojen ja käsittelykustannusten perintää. Perimiskulut katsotaan
käsittelykustannuksiksi.

224.16.2 Maksamatta jääneet rahasakot katsotaan sen kansallisen liiton veloiksi, jonka jäsen
rahasakkoihin tuomittu henkilö on.
224.17

Avustusrahasto
Kaikki rahasakot maksetaan FIS:n nuorisorahastoon.

224.18

Näitä sääntöjä ei voi soveltaa FIS:n dopingsääntöjen rikkomuksiin.

225

Vetoomuskomitea

225.1

Nimittäminen

225.1.1

FIS:n hallitus nimittää vetoomuskomitean puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin
lajin sääntö-alakomiteasta (tai, jos sellaista ei ole, lajikomiteasta). Varapuheenjohtaja
toimii komitean puheenjohtajana, jos varsinainen puheenjohtaja on estynyt saapumasta
tilaisuuteen tai on jäävi.

225.1.2

Puheenjohtajan tulee valita vetoomuskomiteaan 3 jäsentä, joihon hän voi myös itse
kuulua, lajin sääntöalakomiteasta tai lajikomiteasta jokaista kuultavaksi jätettyä tapausta
varten. Komitean päätökset tehdään äänten enemmistöllä

225.1.3

Jääviysongelmien välttämiseksi vetoomuskomitean jäseneksi ei tulisi nimetä henkilöä,
joka on saman kansallisen liiton jäsen kuin henkilö jonka tapaus on käsittelyssä.
Vetoomuskomiteaan nimettyjen jäsenten on lisäksi ilmoitettava puheenjohtajalle omaaloitteellisesti ja viivytyksettä kaikista mahdollisista jääviysongelmista joita heillä voi olla
rikkojaa kohtaan. Jäävit vetoomuskomitean jäsenet on vapautettava tehtävistään
puheenjohtajan toimesta tai, jos kyse on puheenjohtajasta, varapuheenjohtajan toimesta.

225.2

Vastuut

225.2.1

Vetoomuskomitean tulee pitää kuulemisia ainoastaan tapauksissa, joissa rikkeen tekijä tai
FIS:n hallitus on valittanut kilpailun juryn päätöksestä tai jos kilpailun jury on suositellut
suurempia rangaistuksia mitä rangaistussäännöissä on.

225.3

Valitusmenettely

225.3.1

Valitus on käsiteltävä viimeistään seitsemänkymmenenkahden (72) tunnin kuluttua siitä,
kun puheenjohtaja on ottanut sen vastaan, ellei kuulemisen määräaikaa pidennetä
kaikkien asianosaisten kirjallisella suostumuksella.

225.3.2

Kaikki valitukset ja vastineet on esitettävä kirjallisesti, mukaan luettuina kaikki todisteet,
joita asianosaiset aikovat käyttää valituksen tueksi tai vastineeksi.

22532.3 Vetoomuskomitea määrää valituksen käsittelypaikan ja – tavan (puhelinkokous,
henkilökohtainen, sähköpostin vaihto ).
Vetoomuskomitean jäsenten täytyy kunnioittaa valituksen luottamuksellisuutta kunnes
päätös on tehty julkiseksi sekä harkinnan aikana neuvotella asiasta ainoastaan komitean
muiden jäsenten kanssa.

Vetoomuskomitean puheenjohtaja voi pyytää lisätodisteita kaikilta asianomaisilta,
vaatimatta suhteettomia keinoja.
225.2.4

Vetoomuskomitea jakaa valituksen kustannukset § 224.15 mukaan.

225.2.5

Vetoomuskomitea päätöksistä voidaan ilmoittaa suullisesti pohdinnan lopussa. Kirjallinen
päätös perusteluineen toimitetaan FIS:lle. FIS toimittaa edellä mainitut asiakirjat
asianosaisille, heidän kansallisille liitoilleen ja sen juryn jäsenille, jonka päätöksestä
valitettiin. Lisäksi, kirjallisen päätöksen tulee olla saatavilla FIS:n toimistossa.

225.4

Muut valitukset

225.4.1

Vetoomuskomitean päätöksistä voi valittaa FIS tuomioistuimeen (FIS Court) § 52; 52.1 ja
52.2 mukaisesti.

225.4.2

Valitukset FIS tuomioistuimelle (FIS Court) tulee toimittaa kirjallisesti FIS:n pääsihteerille
§ 52; 52.1 ja 52.2 mainitun ajan kuluessa vetoomuskomission päätöksen julkistamisesta.

225.4.3

Kilpailun juryn tai vetoomuskomitean tai hallituksen langettaman rangaistuksen
toimeenpano ei lykkäänny, vaikka rangaistuspäätöksestä valitettaisiin vetoomuskomitean
tai FIS tuomioistuimeen (FIS Court).

226

Rangaistusten noudattamatta jättäminen
Tapauksessa jossa ei ole noudatettu määrättyä sanktiota ( § 223 tai FIS antidoping
säännöt ), voi FIS:n hallitus langettaa muita sopiviksi katsomiaan rangaistuksia.
Edellä mainituissa tapauksissa voidaan langettaa joko yksi tai useampi seuraavista
rangaistuksista:

226.1

Rangaistukset yhtä osallista vastaan
- kirjallinen varoitus ja / tai
- rahasakko, joka on enimmillään satatuhatta (100 000) Sveitsin frangia ja / tai
- määrätyn kilpailukiellon pidentäminen eli jos dopingrikkomuksen seurauksena on
langetettu kolmen kuukauden pituinen kilpailukielto, seuraa edellä mainitun
rangaistuksen rikkomisesta kahden vuoden pituinen kilpailukielto; jos
dopingrikkomuksen seurauksena on langetettu kahden vuoden pituinen kilpailukielto,
seuraa edellä mainitun rangaistuksen rikkomisesta elinikäinen kilpailukielto ja / tai
- yksittäisellä henkilöllä akkreditoinnin epääminen.

226.2

Kansallisille hiihtoliitoille langetettavia mahdollisia rangaistuksia ovat
- FIS:n myöntämän avustuksen peruuttaminen ja / tai
- tulevien FIS kilpailujen järjestämisoikeuksien peruuttaminen kyseisessä maassa ja / tai
- joidenkin tai kaikkien FIS jäsenoikeuksien epääminen mukaan luettuina
osallistumisoikeuden epääminen kaikkien FIS kalenterikilpailujen osalta, äänioikeuden
menettäminen FIS kongresseissa ja erottaminen FIS komiteoista.

OSA 2
Yhteiset mäkihyppyä koskevat säännöt
400

Organisaatio

401

Kilpailutoimikunta ja toimitsijat

401.1

Jäsenet
- kilpailun johtaja
- kilpailun sihteeri
- mäen päällikkö
- pituusmittauksen päällikkö
- tuloslaskennan päällikkö
- turvallisuuspäällikkö
- teknisten laitteiden päällikkö
- kalustopäällikkö
- lääkintäpalvelun päällikkö
Kilpailutoimikuntaan voidaan tarpeen mukaan nimetä myös muita toimitsijoita.

401.2

Toimikunnan jäsenten tehtävät

401.2.1

Kilpailun johtaja vastaa kaikista teknisistä ja hallinnollisista valmisteluista. Hän johtaa,
valvoo ja seuraa kaikkien toimitsijoiden työskentelyä. Hän johtaa joukkueenjohtajien
kokousta yhdessä teknisen asiantuntijan (TD) ja Race Directorin (RD) kanssa.
Tuomarineuvoston valtuuttamana hän johtaa teknisissä asioissa virallisia harjoituksia ja
kilpailua.

401.2.1.1 Kilpailun sihteeri vastaa kaikista hallinnollisista ja sihteerin tehtävistä. Hän vastaa muille
toimitsijoille toimitettavien lomakkeiden, listojen ja taulukoiden valmistelusta mukaanlukien
lähtö- ja tulosluettelot, joukkueenjohtajien kokousten pöytäkirjat ja kilpailutiedotteet. Hän
ottaa vastaan mahdolliset vastalauseet ja toimii tuomarineuvoston (jury) sihteerinä.

401.2.1.2 Lähettäjä vastaa siitä, että kilpailijat lähtevät oikeassa järjestyksessä määrätyltä
lähtöpaikalta määritellyn lähtöajan puitteissa. Hänen on ilmoitettava sääntörikkeistä
välittömästi tuomarineuvostolle.
Olympialaisissa, MM-kisoissa ja lentomäen MM-kisoissa nimetään erillinen lähtötuomari.
Hän valvoo sitä, että lähtötoiminta suoritetaan oikein ja ettei rikkeitä tapahdu. Hänen on
varmistettava, ettei lähtöpaikalla ole asiattomia henkilöitä.
Hän on lähettäjän ja hänen apulaisensa esimies.
401.2.3

Mäen päällikkö vastaa hyppyrimäen kunnostamisesta. Hän koordinoi ja valvoo
vauhtimäen ja alastuloalueen päälliköiden työskentelyä. Sekä harjoitusten että kilpailun
aikana hän on jatkuvassa yhteydessä kilpailun johtajaan ja pitää tämän tietoisena mäen
kunnosta.

401.2.3.1 Vauhtimäen päällikkö vastaa vauhtimäen ja hyppyripöydän kunnostuksesta. Kilpailun
aikana hän tarkkailee vauhtimäkeä sen koko pituudelta. Vauhtimäessä kaatumisen tai
esteen sattuessa tuomarineuvosto huomioi vauhtimäen päällikön mielipiteen
päättäessään hypyn mahdollisesta uusimisesta.
Mäissä, joissa ei ole automaattisia lähetysvaloja, vauhtimäen päällikön on asetettava
hyppyripöydälle apulainen antamaan kilpailun johtajan merkistä lähtöluvan seuraavalle
hyppääjälle.
401.2.3.2 Alastuloalueen päällikkö vastaa alamäen ja kääntöalueen kunnostuksesta käyttäen
sopivia välineitä tai kunnostuslaitteita optimaalisten olosuhteiden saamiseksi kilpailuun.
401.2.4

Koehyppääjät
Koehyppääjien päällikkö
vastaa koehyppääjiä käyttämällä ylämäen testaamisesta välittömästi ennen
harjoitusten ja kilpailujen alkua, samoin tapahtuman aikana jos vaihtelevat
olosuhteet, kuin myös vauhtimäen puhtaana pitämisestä lumisateessa.
Kilpailunjohtaja antaa koehyppääjien päällikölle tiedon siitä kuinka monta
koehyppääjää vaaditaan ja mihin aikaan heidän tulee olla valmiina
hyppäämään.
-

Koehyppääjät
kilpailun järjestäjämaan hiihtoliiton vastuulle kuuluu varmistaa, että jokaisena päivänä
on käytössä tasokkaita koehyppääjiä: maailmancupissa vähintään kahdeksan (8) ja
muissa kilpailukategorioissa kuusi (6). He eivät osallistu kilpailuun. Heidän tulee
kuitenkin pystyä hyppäämään lähtölavalta jonka jury on kilpailussa päättänyt.
Ko kilpailua koskevien sääntöjen mukainen kilpailijan minimi-ikäraja koskee myös
koehyppääjiä. Ikäraja lentomäen kilpailuissa on vähintään 18 vuotta.( ICR
454.3) Koehyppääjien tulee olla kansallisten hiihtoliittojensa ilmoittamia, heillä tulee
olla FIS urheilija julistus allekirjoitettuna, ilmoittautumisen tulee täyttää kaikki ICR:n
& 215 vaatimukset sekä heidän tulee noudattaa kaikkia kilpailijoita koskevia ICR:n
sekä muita FIS sääntöjä.
Juryllä on oikeus nimittää lisää koehyppääjiä kilpailusta karsiutuneista kilpailijoista,
heidän tulee olla kuitenkin kansallisten hiihtoliittojensa ilmoittamia ICR & 215
mukaisesti.
.

401.2.5

Pituusmittauksen johtaja vastaa:
- pituusmittojen oikeasta sijoittamisesta alastuloalueen molemmin puolin (§ 415.1).
- mittaajien ja mittasihteerin sijoittamisesta sääntöjen mukaisesti
(§ 404.2.1 ja 404.2.2).
Hänen on ohjattava ja valvottava mittaajien työskentelyä. Kokemattomimmat mittaajat on
sijoitettava P-pisteen yläpuolelle. Mittauksen johtajan on myös jatkuvasti tarkkailtava
mittaajien hyppypituuksien ilmoittamista ja tietojen välittämistä tuloslaskentaan ja
kuuluttajalle.

Mittauksen johtajan on ennen kilpailua opastettava mittaajia käytettävässä
mittaustekniikassa. Ennen kilpailua tapahtuvissa harjoituksissa suoritettavaan
opastukseen osallistuminen on pakollista. Mikäli mittaaja ei osallistu opastukseen, hän ei
saa toimia kilpailussa mittaajana.
401.2.6

Tuloslaskennan päällikkö vastaa tuloslaskennasta. Yhdessä apulaistensa kanssa hän
vastaa perustietojen nopeasta keräämisestä ja nopeasta ja oikein suoritetusta
tuloslaskennasta.

401.2.7

Järjestyspäällikkö vastaa siitä, että henkilöt, jotka eivät kuulu kilpailujen läpivientiin,
pidetään turvallisella etäisyydellä mäestä niin, etteivät he häiritse toimitsijoiden työtä.
Hänen on erityisesti varmistettava, että:
- tuomaritorniin ja valmentajalavalle pääsevät vain luvan saaneet henkilöt.
- soveliaat alueet lehtitoimitsijoille ja - kuvaajille ovat kunnossa ja aidatut.
- kilpailijoiden, toimitsijoiden ja katsojien sisäänpääsyt, paikat ja muut palvelut ovat oikein
merkityt, aidatut ja hyvässä kunnossa.
- vain luvan saaneet henkilöt ja kilpailijat pääsevät ylämäkeen ja hyppyripöydälle.
Joukkueiden toimitsijoilla tai lehdistön edustajilla ei ole oikeutta ylämäkeen eikä
hyppyripöydälle.
Yhteydenpito teknisin laittein lähtöpaikalla oleviin kilpailijoihin on kielletty muuten kuin
järjestäjän toimesta.

401.2.8

Teknisten laitteiden päällikkö vastaa kaikkien kilpailussa käytettävien teknisten
järjestelmien ja laitteiden moitteettomasta toiminnasta ja asennuksesta. Näihin laitteisiin
kuuluvat mm.
hyppääjän ylämäenlaskunopeuden, hyppypituuden ja tuulennopeuden ja -suunnan
mittaus- ja näyttölaitteet,
sisäiset puhelin- tai radiolinjat ja
sähköinen pistetaulu lähtönumeroineen, pituustietoineen ja arvostelu- ja
loppupisteineen.

401.2.9

Kalustopäällikkö vastaa tarvittavien välineiden ja laitteiden hankinnasta. Ennen kilpailua
hänen on kilpailun johtajan kanssa varmistettava, että kaikki laitteet ja työkalut ovat
kilpailun aikana käytettävissä.

401.2.10 Lääkintä- ja pelastuspalvelun päällikkö vastaa harjoitusten ja kilpailun aikana
kilpailijoiden, toimitsijoiden, katsojien ja muiden henkilöiden ensiavusta. Hän laatii
ensiavun toimintatavat kuljetuksen järjestämisestä sairaalaan. Hänen on varmistettava,

että riittävä ammattitaitoinen lääkintäryhmä ja välineistö on käytettävissä sekä harjoitusten
että kilpailun aikana.
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402.1

Tuomarineuvosto ja Kilpailun johto
Jury

402.1.1

Kilpailun jury muodostuu seuraavista jäsenistä
tekninen asiantuntija (TD)
kilpailun johtaja
avustava tekninen asiantuntija (TD assistentti)

402.1.2

Tehtävät
Tuomarineuvosto vastaa siitä, että kilpailu ja viralliset harjoitukset suoritetaan
kansainvälisten kilpailusääntöjen mukaisesti.
Tuomarineuvoston on päätettävä:

402.1.2.1 Korkein mahdollinen lähtöpuomi, jolta kilpailijat hyppäävät. Puomi on määrättävä siten,
että koko mäkeä käytetään.
Mikäli kilpailussa saavutetaan 95 % asetetusta mäkikoosta( HS ), tuomarineuvoston on
kokoonnuttava päättämään, jatketaanko hyppykierrosta. Tuomarineuvoston on päätettävä
voidaanko menossa olevaa kierrosta jatkaa samalta lähtöpuomilta vai keskeytetäänkö
kierros ja aloitetaan uudestaan alemmalta.
Jos hypyt jäävät liian lyhyiksi, voidaan kierros keskeyttää, mitätöidä ja aloittaa alusta
ylemmältä lähtöpuomilta. Kilpailussa, jossa ns. tuuli/lavakompensaatio on käytössä,
voidaan lavaa vaihtaa kesken kilpailukierroksen (katso § 422.1 ).
402.1.2.2 tuulen voimakkuudesta, jolloin kilpailijan annetaan hypätä
402.1.2.3 Kilpailun keskeyttämisestä, siirrosta tai peruuttamisesta.
402.1.2.4 Voittamattoman esteen takia lähdöstä myöhästyneen tai esteen vuoksi uusintahypyn
suorittavan kilpailijan hyppyjärjestyksestä. Mikäli tuomarineuvosto ei voi tehdä päätöstä
heti, voidaan myöntää väliaikainen hyppylupa. Tämä päätös on ilmoitettava yleisölle.
402.1.2.5 Kilpailun aikana esiin tulleista vastalauseista, hylkäyksistä ja sanktioista sekä kaikista
sellaisista kysymyksistä, joita ei ole FIS säännöissä käsitelty.
402.1.3

Päätökset
Kaikki tuomarineuvoston päätökset on tehtävä avoimella äänestyksellä ja niistä on
pidettävä pöytäkirjaa. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Kaikki päätökset vaativat
yksinkertaisen ääntenenemmistön.
Kaikkien jäsenten on äänestettävä (puolesta tai vastaan, äänestyksestä pidättyminen ei
ole mahdollista) seuraavin poikkeuksin:
- jäsen on estynyt äänestyksestä voittamattoman esteen vuoksi,
Äänten mennessä tasan ratkaisee tuomarineuvoston puheenjohtajan ääni.

402.2

Kilpailunjohto

402.2.1

Olympialaisissa, MM-kilpailuissa, lentomäen MM-kilpailuissa, maailmancupissa sekä kesä
GP-kilpailuissa kilpailunjohto muodostuu seuraavista jäsenistä;
- FIS kilpailun johtaja
( RD )

-

Tekninen asiantuntija
Kilpailunjohtaja
Avustava tekninen asiantuntija
Avustava kilpailunjohtaja
Välinetarkastaja

( TD )
( TD ass )
( RD ass )

402.2.2

COC ja FIS cup kilpailuissa kilpailunjohto muodostuu seuraavista jäsenistä;
- COC / FIS koordinaattori
- Tekninen asiantuntija (TD)
- Kilpailunjohtaja
- Avustava tekninen asiantuntija (TD ass)

402.2.3

Talviuniversiadeissa kilpailujohtoon kuuluvat seuraavat henkilöt:
- tekninen asiantuntija ( TD , joka on puheenjohtaja ja FIS:n nimeämä)
- kilpailunjohtaja
- avustava tekninen asiantuntija ( TDA, myös FIS:n nimeämä)
- FISU kilpailunjohtaja ( FISU;n nimeämä)
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FIS toimihenkilöt tuomarineuvostossa ja kilpailunjohdossa

403.1

FIS:n tekninen asiantuntija (TD)

403.1.1

Kaikkiin FIS kilpailukalenterissa oleviin mäkikilpailuihin nimitetään tekninen asiantuntija,
TD.(§ 405). TD vastaa siitä, että kilpailu suoritetaan kansainvälisten kilpailusääntöjen
(ICR) ja ko cupmääräysten mukaisesti. Olympialaisissa, MM-kilpailuissa, lentomäen MMkilpailuissa, nuorten MM-kilpailuissa, maailmancupissa, kesä GP:ssä sekä COC
kilpailuissa hän ei yleensä saa olla järjestävän maan hiihtoliiton jäsen. FIS:n hallitus voi
kuitenkin tehdä poikkeukseen tässä säännössä. TD:n on noudatettava FIS:n
mäkikomitean määräyksiä ja hänellä on nimitettäessä oltava voimassa oleva TD lisenssi.

403.1.2

Vaatimukset ja pätevöityminen
TD kokelaalla on oltava laaja tausta avustavissa toimitsijatehtävissä. Hänen tulisi olla,
mikäli mahdollista, FIS arvostelutuomari ja hänen on pystyttävä sujuvaan yhteydenpitoon
yhdellä FIS:n virallisista kielistä. TD kokelaan kansallinen hiihtoliitto tekee selvityksen
kokelaan ominaisuuksista FIS:n tuomari- ja TD alakomitealle. Pätevöitymisaika on kolme
vuotta. Koulutuksen alkaessa kokelaan tulee olla alle 43-vuotias. FIS:n mäkikomitea voi
perustelluissa tapauksissa hyväksyä poikkeuksia tähän sääntöön, mikäli kansallinen
hiihtoliitto on kokelaan puolesta jättänyt anomuksen. FIS:n hallituksen hyväksymät TD
pätevöitymisohjeet ovat pohjana TD tutkinnon suorittamiseen.
TD kokelaat eivät voi hakea korvausta pätevöitymisajan kuluihin.

403.1.3

Tutkinto ja lisenssi
Täytettyään kaikki pätevöitymisvaatimukset kokelas pääsee kokeeseen. FIS:n hallituksen
hyväksymät TD kokeen ohjeet ovat pohjana kokeen suorittamiseen. Läpäistyään kokeen
hyväksyttävästi kokelas saa lisenssin, joka koostuu passista ja TD tunnuksesta.

403.1.4

Jatkokoulutus ja lisenssin raukeaminen
Jokaisen lisenssin omaavan TD:n on osallistuttava joka toinen vuosi FIS:n järjestämään
jatkokurssiin. TD, joka kahtena perättäisenä vuonna on jättänyt hoitamatta hänelle
osoitetun TD tehtävän ilman perusteltua syytä, menettää TD lisenssinsä.

Sen voi saada takaisin vain jos FIS saa puoltokirjeen kansallisen hiihtoliiton tuomareiden
obmannilta ja kurssin johtaja todistaa TD:n hyväksyttävän osanoton FIS:n TD kurssille.
TD lisenssin takaisinsaantiin on saatava arvostelutuomari- ja TD alakomitean vahvistus.
Kun TD täyttää 65 vuotta päättyy hänen uransa FIS TD:nä automaattisesti.
403.1.5

TD:n velvollisuudet

403.1.5.1 Ennen kilpailua:
TD:n tulee tarkastaa seuraavat asiat ennen kilpailua:
- tapahtuman organisaatio, joukkueiden majoitusolosuhteet, ruokailut, kuljetukset,
tiedotusvälineiden työskentelytilat.
- hyppyrimäki (mäen kunnostus, sen profiilin yhdenmukaisuus sertifikaatin kanssa,
hyppääjien turvallisuus ja mittauslaitteet) mittaamalla mäessä kaikki tarvittavat pituudet,
leveydet ja kulmat, sekä tarkastamalla TD raportissa määritellyt toiminnalliset elementit.
- kilpailun tekninen ja järjestelyä koskeva suunnittelu. TD:n on tarkastettava tuomareiden,
pituusmittaajien ja tuloslaskennan työtilat.
- yhteysverkoston (puhelin ja radio) toiminta, valmentajien lava, tulostaulun toiminta,
lähtövalot, lähtötarkkailu, ensiapupalvelut ja katsojien valvonta.
- kaikki teknilliset välineet
- kilpailuohjelma, myös harjoitteluajat, joukkueenjohtajienkokoukset, kilpailuaikataulu,
dopingtarkastukset, varustetarkastukset ja palkintojenjakoseremoniat.
- tarkastaa tuomareiden tuomaripassit sekä varmistaa heidän osanottonsa kilpailuun
TD:llä on oikeus pyytää järjestelytoimikunnalta tarvitsemansa tuki edellä mainittujen
tehtävien suorittamiseksi.
403.1.5.2 Kilpailun aikana:
TD:n velvollisuus on varmistua siitä, että kilpailu käydään kansainvälisten
kilpailusääntöjen mukaisesti. Hänen on oltava paikalla tuomaritornissa koko kilpailun ajan.
On välttämätöntä, että TD:llä on suora yhteys tuomarineuvostoon mahdollistaen juryn
nopeat ja täsmälliset päätökset.
Kaikissa kilpailua koskevissa kysymyksissä, joita ei ole täysin käsitelty kansainvälisissä
säännöissä tai joita tuomarineuvoston jäsenet tuovat esiin, TD:n on aloitettava asiasta
sekä keskustelu että päätöksenteko.
403.1.5.3 Kilpailun jälkeen:
TD:n on välittömästi kilpailun päätyttyä tehtävä raportti kaikista kilpailuun liittyvistä
näkökohdista. Raportti koostuu virallisesta kaavakkeesta sekä tarpeellisilta tuntuvista
lisäkommenteista Raportissa on käsiteltävä, mutta ei rajattu, järjestämisvalmiuksia,
mäen/mäkien kunnostusta, tapahtuman kilpailullista arviointia, ja mukaan on liitettävä
lopputulokset ja kaikkien kokousten ja tuomarineuvoston päätösten täydelliset pöytäkirjat.
Raportti on tehtävissä internetissä.
403.2

FIS Race Director (RD)
FIS nimeää FIS:n ylimmän kategorian kilpailuihin (§ 402.1.2) kilpailunjohtajan. FIS:n
kilpailunjohtajalla pitää olla mäkihypyn TD lisenssi.

403.2.1

FIS:n kilpailunjohtajan tehtäviin kuuluu:
valvoa Kansainvälisen Hiihtoliiton etuja
ajoittaa ja johtaa tarkastuksia
valvoa että järjestäjäsopimuksen kaikki näkökohdat on oikein täytetty

-

tarkkailla, että tapahtuma sujuu asiallisesti sekä FIS:n sääntöjen ja ohjeiden
mukaisesti sekä raportoida ao tekniselle komitealle.
olla vastuussa kaikkien tapahtumaan osallistuvien henkilöiden ja osapuolten
koordinoinnista
koordinoida päätökset, jotka koskevat tapahtuman siirtoa ja korvaavaa tapahtumaa
peruutuksen jälkeen.
RD:llä on oikeus vaatia järjestelytoimikunnalta harkitsemaansa tukea kaikkien näiden
tehtävien suorittamiseksi.

403.3

TD assistentti:
TD assistentin on omattava mäkihypyn TD lisenssi. Hän vastaa seuraavista tehtävistä:
- mäen sertifikaatin voimassaolon tarkastus
- kilpailualueiden oikeasta ja asianmukaisesta kunnostamisesta (kilpailijoiden alue,
tuolihissi, lämmittelyalue, lähtöalue, ylämäki, hyppyripöytä, alamäki kuin myös
kurvialue)
- turvallisuuteen liittyvien rakenteiden tarkastus (kaiteet ja aitaukset)
- yhteydenpito valmentajiin
- täydentää TD raporttia aiheellisilla kommenteilla

403.4

RD assistentti:
RD assistentin on omattava mäkihypyn TD lisenssi ja hän tekee RD:n antamia
erikoistehtäviä.
Lisäksi hän vastaa seuraavista erikoistehtävistä:
- vauhtimäen nopeudenmittauslaitteiden ja tuulenmittauslaitteiden asennuksesta.
- teknisten laitteiden tarkastuksesta ja seurannasta.
- lähtötoiminnan koordinoinnista ja johtamisesta.

403.5

COC-/FIS-cup koordinaattori
FIS nimeää COC kilpailuihin COC koordinaattorin ja FIS cup kilpailuihin FIS cup
koordinaattorin( § 402.2.2 ). Hänellä pitää olla mäkihypyn TD- lisenssi.

403.5.1

COC /FIS cup koordinaattorin tehtäviin kuuluu:
- valvoa Kansainvälisen Hiihtoliiton etuja
- valvoa että järjestäjäsopimuksen kaikki näkökohdat on oikein täytetty
- tarkkailla, että tapahtuma sujuu asiallisesti sekä FIS:n sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti
sekä raportoida ao tekniselle komitealle.
- olla vastuussa kaikkien tapahtumaan osallistuvien henkilöiden ja osapuolten
koordinoinnista
- päätökset, jotka koskevat tapahtuman siirtoa ja korvaavaa tapahtumaa peruutuksen
jälkeen.
COC /FIS cup koordinaattorille on oikeus vaatia järjestelytoimikunnalta harkitsemaansa
tukea kaikkien näiden tehtävien suorittamiseksi.

403.6

Välinetarkastaja
FIS nimeää välinetarkastajat ylimmän kategorian cup-kilpailuihin, ( WC, COC, FIS cup) (§
402.2.1). Välinetarkastajilla pitää olla mäkihypyn TD lisenssi.

403.6.1

Välinetarkastajan tehtäviin kuuluu:
vastata välinetarkastuksessa tarvittavien laitteiden valmistamisesta sekä ylläpidosta.
välineiden tarkastus, rikkomusten kirjaaminen ja raportointi jurylle.
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404.1

404.1.2

Tuomarit
Arvostelutuomarit
Kaikkiin FIS kalenterissa oleviin mäkihyppykilpailuihin nimetään arvostelutuomarit (nimitys
§ 405). Tämän tason kilpailuissa on 5 arvostelutuomaria. Heillä on oltava voimassaoleva
FIS:n arvostelutuomarilisenssi. Yksi tuomareista voi olla FIS arvostelutuomarikokelas.
Tuomarit ovat FIS:n tuomari- ja TD alakomitean ohjeiden ja sääntöjen alaisia.
Vaatimukset ja pätevyydet
FIS tuomarikokelaalla on oltava vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus
kansallisena mäkituomarina. Kokelaan kansallisen hiihtoliiton on toimitettava ilmoitus
koulutukseen tuomari- ja TD alakomitean puheenjohtajalle. Ilmoituksen yhteydessä
kansallisen liiton tuomareiden obman on velvollinen vahvistamaan kirjallisesti kokelaan
pätevyys FIS tuomariksi.
FIS arvostelutuomarin koulutusaika on vähintään 2 vuotta.
Koulutusjakson aikana kansallinen hiihtoliitto on velvollinen tarjoamaan kokelaalle riittävät
harjoittelu- ja käytännön työskentelymahdollisuudet. Koulutuksen alkaessa kokelas saa
olla korkeintaan 43-vuotias. Kansallinen hiihtoliitto voi perustelluissa tapauksissa hakea
kokelaan puolesta poikkeusta tähän ikärajasääntöön tuomari- ja TD alakomitealta.
Läpäistyään koulutuksen tule kokelaan olla laajasti perehtynyt mäkihypyn kaikkiin osaalueisiin. Hänen on tunnettava
optimaaliset aerodynaamiset lentoasennot ja liikkeiden jaksot lennosta alastuloon ja
loppuliukuun.
ilmalennon, alastulon ja loppuliu´un asento- ja suoritusnormit (§ 431).
ilmalennon, alastulon ja loppuliu´un virheiden pistevähennykset.
Kokelaan on pystyttävä kommunikoimaan hyvin vähintään yhdellä FIS:n virallisista
kielistä.Kokelas ei voi saada korvausta koulutuksen aiheuttamista kustannuksista.

404.1.3

Tutkinto
Kun kokelas on täyttänyt vaatimukset, kansallisen liiton arvostelutuomareiden obman
ilmoittaa FIS:n arvostelutuomari- ja TD alakomitean puheenjohtajalle kokelaan
valmiudesta käytännön kokeen suorittamiseen ja ehdotuksen, missä kansainvälisessä
kilpailussa tämä voidaan tehdä. Kokelas saa olla korkeintaan 45-vuotias käytännön
kokeen tapahtuessa.

404.1.4

Lisenssi
Hyväksytyn kokeen jälkeen kokelas saa lisenssin, johon kuuluvat arvostelutuomaripassi ja
FIS rintamerkki. Passiin merkitään kaikki arvostelutuomarina toimimiset ja FIS
tuomarikursseihin osallistumiset. Merkinnän passiin voivat tehdä ainoastaan TD,TD
assistentti, joku muu juryn jäsen tai kurssin johtaja.

404.1.5

Jatkokoulutus ja lisenssin päättyminen
Jokaisen lisenssin omaavan FIS tuomarin on osallistuttava vuosittain joko
kansainväliseen tai kansalliseen jatkokoulutukseen.
FIS tuomari menettää pätevyytensä, jos hän
ei voi osoittaa yhtään tuomaritehtävää tai muuta aktiivisuutta.
ei ole osallistunut jatkokoulutukseen kahtena perättäisenä vuotena.
Lisenssin takaisin saaminen on mahdollista vain osallistumalla
kansainväliseen tuomarikurssiin ja kansallisen hiihtoliiton tuomareiden obmannin ja
kurssin johtajan kirjallisella suosituksella sekä tuomari- ja TD alakomitean varmistuksella.

Täytettyään 60 vuotta tuomari siirtyy automaattisest ns eläkkeelle. Hän saa kuitenkin
edelleen toimia kotimaassaan arvostelutuomarina Continental Cup:in, FIS-cupin
kilpailuissa sekä kansainvälisissä kilpailuissa 65 ikävuoteen saakka, sekä hiihtoliittonsa
kansallisen tason kilpailuissa.
Täytettyään 60 vuotta voi tuomari kirjallisesti hakea kansalliselta hiihtoliitoltaan jatkoa
tuomaritoiminnalleen 65 ikävuoteen saakka COC:ssa ja WC:ssa. Sääntöalakomitean ja
kansallisen hiihtoliiton tulee yhdessä vuosittain päättää hänen hyväksymisestään.

404.1.6

Tehtävät

404.1.6.1 Peruslähtökohtana on, että arvostelutuomarin on arvosteltava kaikki hypyt asiantuntevan
tasapuolisesti. Nimetessään FIS tuomarin tehtävään FIS osoittaa luottamuksensa
valituille tuomareille ja edellyttää, että tämä suorittaa tehtävänsä parhaan tietonsa ja
taitonsa mukaisesti.
Arvostelutuomareiden odotetaan:
- valmistautuvan kilpailuihin harjoittelemalla mäellä tunnollisesti koko kauden ajan .
- pyrkivän arvostelemaan jokaista hyppääjää tasapuolisesti ja ennakkoluulottomasti.
Tuomari tarvitsee paljon käytännön harjoitusta erilaisissa mäissä.
Toimiessaan arvostelutuomarina kilpailussa hänen on:
- oltava paikalla tuomaritornissa harjoituksissa
- tutustuttava mäkeen ja tuomarien työskentelytilaan
- tutustuttava käytössä oleviin pisteidenantolaitteisiin
- oltava paikalla hyvissä ajoin ennen koekierroksen alkua.
404.1.6.2 FIS:n mäkihypyn arvostelutuomarin on itsenäisesti arvioitava jokainen hyppy
kansainvälisten kilpailusääntöjen (ICR) mukaisesti (ks. 430 §). Hänellä ei saa olla
mukanaan viestintävälineitä yhteydenpitoon muihin
henkilöihin. Arvostelutuomarin on henkilökohtaisesti ja itsenäisesti syötettävä
vähennyspisteet sähköiseen tietojärjestelmään ja/tai kirjattava ne niille tarkoitettuihin
kortteihin (lähtö- ja/ tai tuloslistaa ei voi käyttää pistekorttina). Jos syötettyjen ja kirjattujen
pisteiden välillä ilmenee eroavaisuuksia, ovat tuomarin tietojärjestelmään syöttämät
pisteet aina määrääviä. Poikkeamat pisteissä voidaan ilmoittaa ja korjata hyppääjien
välisen tauon aikana.
404.2

Pituusmittaustuomarit
Kaikissa FIS:n kalenterissa olevissa kilpailuissa hypyn pituuden ilmoittavat mittaajat (§
432.1 ja 432.2).
Jokainen kilpailuun osallistuva kansallinen hiihtoliitto voi asettaa yhden mittaajan, mikäli
tällä on riittävä pätevyys ja hän toimii mittaajana jo virallisissa harjoituksissa. Ulkomainen
mittaaja ei ole oikeutettu saamaan järjestäjältä korvausta nimityksestään aiheutuneisiin
kustannuksiin.

404.2.1

Mittaajat
Mittaajat asettuvat alastuloalueen reunaan mittataulujen taakse pituusmittauksen johtajan
osoittamalle mittausalueelle. Jos ulkomaisia mittaajia käytetään, heidän paikkansa on
arvottava alastuloalueelle K-pisteen ja HS-pituuden välille pituusmittauksen johtajan
valvomana.
Mittaajan mittausalue:
60 % HS saakka ei saa ylittää 5 metriä,
välillä 60 - 80% HS
4 metriä sekä
välillä 80 - 100% HS
3 metriä.
Jokaisen mittaajan tehtävä on valvoa vain hänelle määrättyä aluetta välittämättä muiden
mielipiteistä ja ilmoittaa omalle alueelleen osuvan hypyn pituus selvästi mittasihteerille (§
432.2 mukaisesti).
Olympialaisissa, MM-kilpailuissa, lentomäen MM-kilpailuissa, nuorten MM-kilpailuissa
sekä maailmancup-, kesä GP-, COC- ja FIS cup kilpailuissa käytetään videomittausta,
joten alastuloalueelle asetetut mittaajat mittaavat ainoastaan, jos videomittauksessa on
tekninen vika. Tästä syystä mittausalue voi olla jopa 10 metrin pituinen. Mittaajien on
seisottava alamäen sivulla alastuloaluetta korkeammalla. Tämän lisäksi on
alastuloalueelle merkittävä 5 metrin välein poikittaiset viivat.
Olympialaisissa, maailmanmestaruus-, lentomäenmaailmanmestaruus-. maailmacup- ja
kesä GP kilpailuissa pituusmittaus voidaan tehdä ilman pituusmittaajia jos mittaus on
varmistettu.

404.2.2

Mittasihteeri
asettuu vastapäätä mittaajia paikalle, josta pystyy vastaanottamaan ilmoitetut pituudet.
Hän vastaa ilmoitettujen hyppypituuksien oikeasta kirjaamisesta ja ilmoittamisesta
edelleen tuloslaskentaan.
Kilpailun päätyttyä hän antaa alkuperäisen hyppypituuksien pöytäkirjan kilpailun sihteerille
käsiteltäväksi ja tuloslaskennan tarkastettavaksi.
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405.1

Kilpailun toimitsijoiden nimeäminen, kulukorvaukset ja vakuuttaminen
Nimeäminen
FIS nimeää kansainvälisiin kilpailuihin tietyt toimitsijat.
Tuomaria, jonka sukulainen (isovanhemmat, vanhemmat, lapset, sisarukset aviopuolisot)
ottaa osaa kilpailuun, ei saa nimetä tehtävään ko kilpailuun.
Talviolympialaisiin, MM-kilpailuihin, lentomäen MM-kilpailuihin ja nuorten MM-kilpailuihin.
Talviolympialaisiin, MM-kilpailuihin, lentomäen MM-kilpailuihin:
TD
RD
TD-assistentti, 2 TD assistenttia olympialaisissa sekä MM-kilpailuissa
RD-assistentti
pituusmittauksen johtaja
kaksi videomittaajaa
kuusi arvostelutuomaria.
Arvan perusteella vaihdellen, vuorollaan viisi arvostelutuomaria arvostelee olympiakisojen
ja MM-kisojen eri mäkikilpailuissa tai eri päivinä lentomäen MM-kisoissa.
Kuudes tuomari toimii ko mäkikilpailuissa tai ko päivinä lähtö- tai kaatumistuomarina
(Juryn päätös).

405.1.1

Nuorten MM-kilpailuihin:
TD

TD assistentti
pituusmittauksen johtaja
kaksi videomittaajaa
viisi arvostelutuomaria
Valitut toimitsijat nimittää FIS:n hallitus. Valittujen tuomareiden on edustettava eri
kansallisia hiihtoliittoja. Yhden tuomareista tulee olla järjestävän hiihtoliiton jäsen.
405.1.2

405.1.3

Maailmancup- ja Grand Prix-mäkihyppykilpailuihin:
TD
RD
TD-assistentti
RD-assistentti
neljä ulkomaista arvostelutuomaria
yksi järjestävää maata edustava arvostelutuomari
Tuomari- ja TD alakomitea nimeää TD:n ja TD assistentin ja määrää ne kansalliset
hiihtoliitot, jotka saavat nimetä pätevän arvostelutuomarinsa kilpailuun. Järjestävän maan
hiihtoliitto nimeää oman tuomarinsa.
Continental cup kilpailut (COC)
TD
COC koordinaattori
TD assistentti
ulkomainen tuomari
Tuomari- ja TD alakomitea nimeää TD:n ja TD assistentin sekä määrää kansallisen
hiihtoliiton, joka nimeää omasta liitostaan tuomarin.
Järjestävän maan liitto nimeää neljä kotimaista tuomaria.

405.1.4

FIS Cup (FCJ)
FIS nimeää FIS cup koordinaattorin. FIS:n sääntöalakomitea nimeää järjestävästä maasta
TD:n ja TD assistentin ja järjestävän maan hiihtoliitto nimeää viisi arvostelutuomaria.
TD:llä, TD assistentilla sekä kaikilla tuomareilla on oltava nimettäessä voimassa oleva FIS
lisenssi.

405.1.5

Kansainväliset mäkikilpailut (FIS)
Järjestävän maan hiihtoliitto nimeää TD:n ja TD assistentin sekä viisi arvostelutuomaria.
TD:llä, TD assistentilla sekä kaikilla tuomareilla on oltava nimettäessä voimassa oleva FIS
lisenssi.

405.2

Korvaavat nimitykset
Jos toimitsijaksi nimetty henkilö ei voittamattoman esteen vuoksi voi hoitaa tehtäväänsä,
on tilalle nimettävä toinen tähän tehtävään sopiva henkilö.
Olympiakisoihin, MM-kisoihin, lentomäen MM-kisoihin, nuorten MM-kisoihin,
maailmancupin-, Grand Prix- ja COC kilpailuihin korvaavan henkilön nimeämiseen
tarvitaan FIS:n toimiston varmistus.

405.3

Kulukorvaukset
Kilpailun järjestäjän on korvattava matka- ja ylläpitokustannuksia toimihenkilöille
seuraavasti (pankkisiirtomaksut , mahdolliset verot (arvonlisäverot) ja muut maksut )

405.3.1

Matkakulut
rautateitse 1. luokassa
pitemmät matkat lentoteitse (turistiluokassa)

ja / tai oman auton käytöstä CHF 0,70/km(autokulut lentokentälle ja takaisin)
parkkimaksut
Nimetyn toimihenkilön on sovittava ennen matkaa matkustustavasta järjestäjän kanssa
(juna, lento tai oma auto).
405.3.2

Päiväraha
CHF 100/ matkustuspäivä kilpailuun ja kilpailusta. TD:lle ja TD assistentille maksetaan
lisäksi CHF 100 jokaiselta kilpailupäivältä Olympialaisissa, MM-kilpailuissa, lentomäen
MM-kilpailuissa, nuorten MM-kilpailuissa, maailmancupissa, kesä GP-kilpailuissa sekä
COC kilpailuissa, ja jos tarpeellista myös FIS Cup-kilpailuissa
( katso § 405.4.5).

405.3.3

Ylläpito
vapaa majoitus ja ylläpito kohtuullisen tasoisessa hotellissa.
Ylläpitoajan pituus sovitaan järjestäjän kanssa niin, että siihen sisältyvät viralliset
harjoitus- ja kilpailupäivät.

405.3.4

Järjestäjän tulee maksaa viisumin hankintaan liittyvät kulut. Maksuun kuuluvat matkakulut
suurlähetystöön / konsulaattiin ICR & 405.3.1 mukaisesti sekä viisumimaksut kuitin
mukaan.

405.4

Edellä mainitut kulukorvaukset maksetaan eri kilpailuissa seuraaville toimihenkilöille:

405.4.1

Olympialaiset, MM-kilpailut ja lentomäen MM-kilpailut:
TD
TD assistentti / assistentit
RD assistentti
pituusmittauksen johtaja
videomittaajat
kuusi arvostelutuomaria

405.4.2

Nuorten MM-kilpailut:
TD
TD assistentti.
Seuraaville korvataan kulut nuorten MM-kilpailujen määräysten mukaisesti:
pituusmittauksen johtaja
viisi arvostelutuomaria
Vapaa ylläpito kahdelle videomittaajalle.

405.4.3

Maailmancup- ja Grand Prix-kilpailut:
Naisten maailmancup koordinaattori
TD
TD assistentti
RD assistentti
neljä ulkomaalaista arvostelutuomaria
Vapaa majoitus kahdelle videomittaajalle.

405.4.4

Continentalcup kilpailut:
TD
TD assistentti
yksi ulkomaalainen arvostelutuomari

405.4.5

FIS CUP:n ja kansainvälisten mäkihyppykilpailujen osalta
FIS cup koordinaattori
ulkomaisille TD:lle, TD assistentille ja tuomareille on maksettava
§ 405.3.2 mukainen päiväraha.

405.4.6

Kansalliset nimeämiset FIS Cup-kilpailuihin sekä FIS kilpailuihin
Kansallinen liitto/ kilpailun järjestäjä vastaa kilpailuun nimettyjen TD:n, TD assistentin sekä viiden
arvostelutuomarin matkakustannuksista sekä tapahtuman ajan ylläpidosta kotimaisten
matkustussääntöjen mukaisesti.

TD:lle ja TD assistentille on maksettava ylläpidon lisäksi vähintään yksi päiväraha.
406

Kilpailijoiden ikäluokitus

406.1

FIS:n kilpailuissa on kaksi ikäluokkaa.
nuorten sarja, johon kuuluvat kilpailijat eivät ole kuluvan
kilpailukauden tammikuun 1. päivään mennessä täyttäneet 20 vuotta.
yleinen sarja, johon kuuluvat nuorten ikärajan ylittäneet
Nuorten maailmanmestaruuskilpailut
Kilpailijan tulee olla täyttänyt 16 vuotta ennen ko kalenterivuoden loppua
(1.1. -31.12.)
KAUSI
IKA
SYNTYMÄVUOSI
2019/2020 16-20
2000, 2001, 2002, 2003,2004
2020/2021 16-20
2001, 2002, 2003,2004,2005
2021/2022 16-20
2002, 2003,2004,2005,2006

Maailmancupissa ja maailmanmestaruuskilpailuissa kilpailijan tulee olla täyttänyt 16
vuotta ennen ko kalenterivuoden loppua (1.1.-31.12.)
maailmancup 2018/19 ja maailmanmestaruuskilpailut 2019 kilpailijan tulee olla
syntynyt 2003 tai aikaisemmin
maailmancup 2019/20, kilpailijan tulee olla syntynyt 2004 tai aikaisemmin
maailmancup 2020/21 ja maailmanmestaruuskilpailut 2021, kilpailijan tulee olla
syntynyt 2005 tai aikaisemmin

406.2

Olympialaisissa, MM-kilpailuissa ja lentomäen MM-kilpailuissa kilpaillaan yhdessä
sarjassa. Nuorten MM-kilpailuissa pätevät § 406.1 olevat ikäsäännöt

406.3

Kaikissa muissa kansainvälissä kilpailuissa voi olla eri ikäluokkia.
Ilmoittautumislomakkeessa on mainittava missä eri ikäryhmissä kilpaillaan.

406.4

Nuorten sarjan kilpailijalla on oikeus osallistua yleiseen sarjaan, jos hänen kansallinen
hiihtoliittonsa on hänet siihen ilmoittanut. Nuoren on tällöin täytettävä kaikki yleisen sarjan
vaatimukset.

410

Hyppyrimäet

411

Mäkien rakennusnormit

411.1

Hyppyrimäkien luokitus koon mukaan
Hyppyrimäen kokoluokka määräytyy L-piste pituudella( HS ). Mäet on luokiteltu
seuraavasti:
KUVAUS
Pienet mäet
Keskisuuret mäet
Normaalimäet
Suurmäet
Lentomäet

411.2

PITUUS HS
49m saakka
50 - 84m
85 - 109m
110m ja suuremmat
185m ja suuremmat

VASTAAVA PITUUS w
44m saakka
45 -74m
75 - 99m
100m ja suuremmat
170m ja suuremmat

FIS ei hyväksy suurmäkiä, joiden loppuliu`un alimman pisteen ja hyppyripöydän
korkeusero ylittää 88 m.
Jos samaan paikkaan rakennetaan sekä normaali- että suurmäki, niiden HS-pituuden
eron on oltava vähintään 25 m.
Hyppyrimäen geometriset elementit
Vauhtimäki
Vauhtimäki:
A
korkein lähtöpaikka
B
alin lähtöpaikka
E
kaarteen alku
kaarteen loppu, hyppyripöydän alku
E2
T
hyppyripöydän reuna
e1
vauhtimäen pituus ylimmältä lähtöpaikalta hyppyripöydän reunaan
e2
vauhtimäen pituus alimmalta lähtöpaikalta hyppyripöydän reunaan
es
lähtöpaikka-alueen pituus
t
hyppyripöydän pituus
γ
vauhtimäen suoran osan kaltevuus
α
hyppyripöydän kaltevuus
r1
vauhtimäen kaarteen säde pisteessä E2
Alastuloalueen profiili
T
hyppyripöydän reuna (= alkukoordinaatti )
s
hyppyrin korkeus
P
alastuloalueen alku
K
rakennepiste
L
alastuloalueen loppu
U
loppuliukualueen alku, profiilin matalin piste
HS mitattu etäisyys (mäen koko) hyppyripöydän kärjeltä L-pisteeseen
w
hyppyrin kärjen ja rakennepiste K välinen etäisyys, mitattuna § 415.1 mukaisesti
h
hyppyrin kärjen ja K-pisteen välinen korkeusero
n
hyppyrin kärjen ja K-pisteen välinen vaakasuora ero
korkeusero hyppyrin kärjeltä kaarteen r2 alimpaan kohtaan U
Zu
l1
kaarteen P-K pituus
l2
kaarteen K-L pituus
alastuloalueen kaarteen P-L pituus
l
a
loppuliu´un pituus

βo kummun tangenttikulma hyppyrin kärjen alapuolella
βp
tangenttikulma P-pisteessä
β
tangenttikulma K-pisteessä
βL
tangenttikulma L-pisteessä
rL
alastuloalueen säde P-L
kaarteen säde L-pisteessä
r2L
r2
kaarteen säde U:ssa
b1
vauhtimäen esteetön leveys
b2
alamäen leveys hyppyrin kärjen alapuolelta
kunnostettu leveys K-pisteessä
bk
bU kunnostettu leveys r2 kaarteen loppupisteessä ja loppuliu´un alussa
Tuomaritorni
d
hyppyrin kärjen ja alimman tuomarihytin keskikohdan välinen vaakasuora etäisyys
q
mäen keskilinjan ja tuomaritornin etuosan välinen vaakasuora etäisyys
f
hyppyrin kärjen ja alimman tuomarihytin lattian välinen korkeusero

411.3

Sivuprofiilin kuvaus

411.3.1

Vauhtimäki
Vauhtimäki muodostuu suorasta osasta kaltevuudella ץ, siihen liittyvästä kaarteesta, joka
alkaa 0:sta ja päättyy säteellä r1 ja suorasta hyppyripöydästä, jonka pituus on t ja
kaltevuus . Lähtöpaikkojen on oltava alueella es, samalla etäisyydellä toisistaan.

411.3.2

Alamäki muodostuu alueesta hyppyrin alapuolelta eteenpäin, koko alastuloalueesta,
kaarteesta sekä loppuliukualueesta.

411.3.2.1 Alamäen kumpu alkaa hyppyripöydän reunan, korkeudeltaan s, alapuolelta
jyrkkyydeltään βo, päättyen P-pisteessä jyrkkyydellä βp. Kummun muodon on
taattava hyvät alastulo-olosuhteet lyhyissä hypyissä ja paras mahdollinen lentorata
pitkissä hypyissä.
411.3.2.2 Alastuloalue P-pisteestä L-pisteeseen on ympyrän kaaren muotoinen määräytyen säteellä
rL. Säde alkaa P-pisteestä kulmalla βp. K-pisteessä ja L:ssä kulmat ovat β ja βL.
411.3.2.3 Kaarre alastuloalueelta loppuliukuun voi olla ympyrän- tai klotoidikaaren muotoinen.
411.3.2.4 Loppuliukualueella on oltava tarpeeksi tilaa vauhdin hidastukseen ja pysäyttämiseen ja
sen on oltava poikkileikkaukseltaan vaakasuora. Pituussuunnassa siinä voi olla
kaltevuutta tai mutka/mutkia.
411.4

Seuraavat hyppyrimäkiä koskevat vaatimukset ovat keskeisiä ja niitä tulee noudattaa
mäenkunnostuksessa kilpailua varten
Nopeus v0 ilmoitetaan m/s (=km/h : 3,6) ja pituudet m:einä.
t = 0,25 v0
s = 0,025 w, vähintään 0.70 m

(ohjearvo)
(ohjearvo)

Esteettömän alueen minimileveys turva-aitojen välissä
Vauhtimäki:
b1 = 1,5 m
mäissä
w < 30 m
b1 = 1,0 m + w/60
mäissä
30 m ≤ w ≤ 74 m
b1 = 1,5 m + w/100
mäissä
75 m ≤ w ≤ 99 m
b1 = 2,50 m
mäissä
w > 100 m
ja enintään 25 cm enemmän kuin nämä arvot.
Kunnostetun alastuloalueen ja loppuliukualueen minimileveydet
b2 = 0,06 w, vähintään 3 m
bK = 0,20 w, vähintään 6 m
bA = 0,22 w, vähintään 6,5 m
411.5

Hyppyrimäen rakenteelliset vaatimukset, jotka palvelevat sekä kilpailuja että
turvallisuutta.

411.5.1

Vauhtimäki
Vauhtimäki on suunniteltava niin, että siinä voidaan saavuttaa pisimpiin mahdollisiin
hyppyihin tarvittava nopeus v0. Lähtöpaikat on asetettava tasavälein enintään 40 cm:n
korkeuseroin. Ne on numeroitava siten, että alin lähtöpaikka on numero 1.

Kunnostetun vauhtimäen lumipinnan on vastattava lumiprofiilin korkeutta. Profiililistojen
ulkoreunaan on tehtävä vähintään 50 cm:n korkuiset suojakaiteet, joiden
vähimmäispituudet on oltava lähtölavoilta 1 metrin päähän hyppyrin kärjeltä.
Suojakaiteiden etäisyys toisistaan saa olla; kunnostettu vauhtimäki b1 + korkeintaan 25
cm. Kunnostetulla kaiteiden sisäpuolisella alueella ei saa olla mitään pinnan yläpuolella
olevia osia (ruuvinpäitä, epämääräisen muotoisia esineitä ja /tai minkään kokoisia
aukkoja: poikkeuksena nopeuslaitteiden aukot), Alimman lähtölavan alapuolella olevan
turva-aidan yläpään tulee olla vaakatasossa tai pyöristetty. Turva-aidan yläreunan tulee
olla pyöristetty ja tasainen koko vauhtimäen pituudelta. Kaikki rakenteet, jotka ulottuvat
hyppyripöydän pään yli, tulee peittää pysyvällä, turvallisella, pehmeällä materiaalilla.

411.5.2

Alastuloalue
Alastuloalue on lumetettava hyppyripöydän alapuolelta alkaen sääntöjen määräämältä
leveydeltä. Kaikenlaiset esteet ovat kiellettyjä ja siirrettävät laitteet on poistettava ennen
mäen käyttöönottoa.
Alastuloalueen kummallekin puolelle on rakennettava suojakaiteet kaatuneen hyppääjän
suojaksi ja irronneen suksen pysäyttämiseksi. Suojakaiteiden on oltava vähintään 70 cm
korkeudella kunnostetusta lumiprofiilista. Niiden on ulotuttava pisteestä 0,1 w
alastuloalueen kaarteen loppuun, ja niiden yläreunan on oltava alastuloalueen profiilin
mukaiset. Kaiteisiin on merkittävä lumiprofiilin korkeus ja pituusmerkit. Lisäksi
alastuloalueen kaarteen lopusta poistumisportille sekä koko kääntöalueen ympäri tulee
olla suoja-aita korkeudeltaan vähintään1m kunnostetusta lumipinnasta.
On tärkeä, että alastuloalueella, suojakaiteiden sisäpuolella ei ole esteitä, jotka
saattaisivat vahingoittaa kaatunutta hyppääjää. Kaiteiden yläpäät on pyöristettävä. Kaiteet
tulee pystyttää siten, että kaatuneelta hyppääjältä irronnut suksi ei voi sitä läpäistä.
Betoniset suojakaiteet tulee pehmustaa alastuloalueen puolelta min 3 cm paksulla
kestävällä pehmeällä materiaalilla

411.5.3

Kurvialue
U-pisteestä lähtien koko kurvialueen ympäri poistumisportille saakka tulee asentaa
vähintään 1m lumipinnan yläpuolelle ylettyvät turva-aidat siten, että ne toimivat suojaaitana sekä kaatuneelle hyppääjälle että irronneelle sukselle . Turva-aitojen tulee olla
rakenteeltaan kuten on mainittu § 411.5.2 ” alastuloalue”. Väliaikaiset ratkaisut ovat
mahdollisia ja niiden tulee olla rakenteeltaan kuten on mainittu § 411.5.2 ” alastuloalue”

411.5.4

Tuomaritorni
Arvostelutuomareiden tilat on erotettava toisistaan kiintein väliseinin. Tilojen on oltava
kooltaan vähintään 1,0 m leveitä ja 1,2 m:n syvyisiä. On suositeltavaa, että lattiatasot
nousevat portaittain lentoradan mukaisesti hyppyriä kohti. Ikkunan alareunan on oltava
1.0 m:n korkeudella lattiasta. Tilat on rakennettava niin, ettei tuomari voi nähdä viereisen
tuomarin arvostelua. Kilpailunjohtajan ja muiden toimitsijoiden tilat ja tuomareiden tilat on
erotettava toisistaan niin, että keskinäistä häiriötä ei kilpailun aikana aiheudu.
Mäissä, joissa on yhteinen alamäki, ei toisen tuomaritornin rakentaminen ole
välttämätöntä jos K-pisteiden korkeusero ei ylitä 3 metriä. Tällöin tornin on sijaittava
pienemmän mäen puolella. Torni sekä tuomareiden tilat on sijoitettava suuremman mäen
normien mukaisesti.

411.5.5

Valmentajalava

Mäissä, joissa järjestetään kansainvälisiä kilpailuja, tulee valmentajille olla kaksi
asiaankuuluvaa lavaa (kumpikin 20 henkilölle). Toisen tulee olla hyppyripöydän lähellä ja
toisen paikassa, josta on esteetön näkyvyys lentorataan ja alastuloon.
Olympialaissa, MM-kilpailuissa sekä maailmancupin kilpailuissa valmentajalavat tulee olla
40 henkilölle
411.5.6

Hyppyrimäkien infrastruktuuri
Vaatimukset Olympialaisten, mm-kilpailujen, lentomäen mm-kilpailujen, nuorten mmkilpailujen sekä maailmancupin kilpailujen infrastruktuureista ovat määritelty FIS
matriiseissa, jotka ovat saatavilla FIS:n nettisivuilla olevassa asiakirja kirjastossa.

412

Muovimäet

FIS mäenrakennusalakomitea laatii velvoittavat ohjeet muovimäkien rakentamisesta,
erikoisesti päällystettävien alueiden sekä alusrakenteiden osalta, vauhtimäkeä ,
alastuloaluetta sekä loppuliukua varten.
Nämä ohjeet perustuvat uusimpaan teknologiaan ja ne on saatavilla FIS:n nettisivuilla
olevassa asiakirja kirjastossa . Ne sisältävät myös tietoja suunnitelma- ja
hakulomakkeista muovimäkien homologointia varten.
413

Lentomäet

Lentomäissä ovat voimassa erikoismääräykset. Uuden rakentaminen tai vanhan
korjaaminen on sallittu ainoastaan sen jälkeen kun mäkirakennusalakomitea on
hyväksynyt suunnitelmat.
Seuraavat rajoitukset ja vaatimukset ovat voimassa:
h/n on oltava vähintään 0,60
v0 saa olla enintään 30m/s.
hyppyripöydän etureunan ja loppuliukuun ulottuvan kaarteen alimman pisteen U
välinen korkeusero saa olla 135 m tai vähemmän. U:sta eteenpäin voi olla
myötämäki jonka tangentiaalikulma saa olla enintään 5 º.
alastulorinteen leveyden on oltava K-pisteessä (bK) 0,18w tai enemmän
leveys bU alastulokaarteen r2 lopussa ja loppuliu`un alussa, pisteessä U tulee olla
0,20w tai suurempi
Lisäksi hyppyripöydän reunoille, alamäen molemmille puolille, suoja-aidan ulkopuolelle on
betonilla merkittävä tarkat lumipinnan korkeudet sekä k-pisteen, HS-pisteen että Upisteen kohdille. Näiden merkkien täytyy vastata sertifikaatissa olevia merkintöjä.
414

Hyppyrimäkien hyväksyminen

FIS:n kalenterissa olevia kilpailuja voidaan pitää ainoastaan mäissä, jotka FIS on
hyväksynyt ja joissa on voimassaoleva sertifikaatti. Sertifikaatit normaali-, suur-, ja
lentomäille antaa FIS:n mäenrakennusalakomitea. Pienet ja keskisuuret mäet hyväksyy
kansallinen hiihtoliitto, mikäli niissä ei järjestetä kansainvälisiä kilpailuja. Kansallisen
hiihtoliiton normit pien- ja keskisuuriin mäkiin voivat poiketa FIS:n normeista.
Edellä mainitut normit koskevat mäkiä, jotka rakennetaan tai korjataan 1.1.2009 jälkeen.
Ennen 1.1.2009 FIS:n hyväksymien mäkien sertifikaatit ovat edelleen voimassa.

414.1

Uudet tai uudelleen rakennettavat mäet

414.1.1

Ennen rakentamisen aloittamista mäen omistajan on toimitettava rakennus- tai
korjaussuunnitelmat kansalliseen hiihtoliittoon. Sieltä suunnitelmat toimitetaan FIS:n
mäkirakennusalakomitean puheenjohtajalle sekä logististen että järjestelyjen kannalta

olevien näkökohtien varmistamiseksi myös mäkikomitealle hyväksyttäviksi. Tämä tulee
tehdä kun kysymyksessä on uudet mäet tai korjattavat mäet. Hakemuksessa tulee jättää
suunnitelmat kolmena kappaleena sekä dwg-/dxf-tiedostoina, mittakaavassa 1:500
sisältäen sekä profiili että aluekuvat ehdotetuista hyppyrimäistä.
Esitettyyn suunnitelmaan on rakennussuunnitelmien lisäksi sisällytettävä valtion
sertifioiman viraston, instituutin tai yrityksen varmentama meteorologinen tutkimus.
Tutkimuksen on annettava titoa ehdotetun alueen lumi- ja tuuliolosuhteista.Raportin tiedot
otetaan seuraavista paikoista.
Tarkat tuulitiedot on mitattava ja tallennettava suunnitellulta hyppyrin ja alamäen väliseltä
alueelta. Kirjattava ajanjakso on joulukuun alusta maaliskuun loppuun. Tuulesta on
mitattava sekä suunta että nopeus. Tuulen nopeus tulee olla m/s.
Yleisesti ottaen paikan valinnassa, suunnittelussa, ja mäkikompleksin muotoilussa tulisi
kunnioittaa ja noudattaa suojelu ja ympäristöihanteita.

414.1.2

Kansainvälisiin kilpailuihin tarkoitettuihin hyppyrimäkiin sertifikaatti voidaan myöntää vain
jos kaikki mäkirakennuskomiten vaatimukset ja toimenpiteet on pidetty.

414.1.3

Mäkirakennusalakomitean puheenjohtaja on valtuutettu myöntämään alustavan
mäenrakennusluvan, jos säälausunto on myönteinen ja suunnitelmat ovat FIS:n normien
mukaiset (§ 411).
Hän informoi muita alakomitean jäseniä toimenpiteistä ja liittää hakemuksen
keskusteltavien asioiden listalle ja lopullisesti päätettäväksi alakomitean seuraavassa
kokouksessa.

414.1.4

Mikäli rakennussuunnitelma poikkeaa FIS:n normeista (§ 411), mäkirakennusalakomitean
on päätettävä antaako se luvan mäen rakentamiseen jossakin tulevassa kokouksessaan.
Alakomitea voi myöntää FIS:n normeista poikkeavan rakennusluvan, jos esitetään riittävät
perusteet ja taataan hyppääjän turvallisuus sekä ongelmaton hypyn urheilutekninen
suoritus.

414.2

Hyppyrimäkien hyväksyntä (homologointi)

414.2.1

Hakemus mäen tarkastamisesta rakentamisen, uusimisen tai profiilikorjauksen jälkeen on
kansallisen hiihtoliiton esitettävä mäkirakennuskomitean puheenjohtajalle ja siihen on
liitettävä sivu- ja pystykuvapiirustukset mittakaavassa 1:500 kolmena kappaleena sekä
dwg-/ dxf- tiedostoina. Piirustusten oikeellisuus pitää valtuutetun mittaustoimiston
vahvistaa.
Mäkirakennuskomitean puheenjohtaja nimeää komiteastaan jäsenen tarkastamaan mäen.
Jos mäki täyttää mäkirakennussäännöt sekä erikoissäännöt (&412), myöntää komitean
puheenjohtaja sertifikaatin.

414.2.2

Muovimäissä, joissa on tarkoitus järjestää kansainvälisiä kilpailuja, pitää olla myös
muovimäen sertifikaatti. Erillinen muovimäen sertifikaatti on oltava nähtävissä
alkuperäisen mäen sertifikaatin rinnalla. Mäen omistajan on itse anottava muovituksen
hyväksyntää.

414.2.3

Suunnitelmien tarkastuksen jälkeen mäkirakennusalakomitean puheenjohtaja viimeistelee
henkilökohtaisesti sertifikaatin mäen profiilille, joka osoittaa, että mäki on FIS:n
rakennusnormien mukainen.
Mikäli profiilissa on eroja FIS:n rakennusnormeihin on puheenjohtajan päätettävä:
- voidaanko hyväksyntä antaa tietyin muutoksin, jotka tehdään kansallisen hiihtoliiton
valvonnassa ja vastuulla
- onko jälkitarkastus tarpeellinen
- onko erikoislupa otettava uudelleen käsittelyyn (§ 414.1.3).

414.2.4

Mäkien hyväksymisistä uusimisten tai profiilikorjauksien jälkeen voidaan päättää
mäenrakennusalakomitean sääntömääräisessä kokouksessa asiaankuuluvien,
puheenjohtajalle toimitettujen, vahvistettujen hakemusten, profiilipiirustusten ja mittausten
perusteella.
Lentomäkien lopullisen tarkastuksen tekee nimetty tarkastaja sekä hänen nimeämänsä
ulkomainen mittaaja.

414.2.5

Mäen sertifikaatti on voimassa enintään viisi vuotta.
Hakemus sertifikaatin
voimassaoloajan jatkamiseksi on tehtävä 5 vuoden päästä. Jos profiilimuutoksia tai
korjauksia ei ole tehty, uusi sertifikaatti saa alkuperäisen numeron ja esim. lisäyksen1., 2.
tai 3. jatkosertifikaatti. Jos profiilimuutoksia tai korjauksia on tehty, tulee sertifikaattiin
lisätä esim. merkintä 1., 2. tai 3. korjaus.
Muovimäen lisäsertifikaatin uusimisessa tarvitaan alakomitean puheenjohtajan nimeämän
tarkastajan lausunto. Sertifikaatti voidaan uusia, mikäli edellisten vuosien kokemus on
osoittanut hyppääjien turvallisuuden olevan sääntöjen mukainen.
Mäkirakennusalakomitea julkaisee vuosittain listan kaikista FIS:n hyväksymistä mäistä..

414.3

Tarkastusraportit ja asiakirjojen jako
Mäkirakennusalakomitean puheenjohtaja nimeää tarkastajan tapauksiin jotka koskevat
uuden mäen rakentamista, mäen jälleenrakentamista tai tarvittavia profiilikorjauksia (§
414.2.1 and 414.2.5).
Tarkastusraportit on tehtävä jollakin FIS:n virallisella kielellä. Välittömästi kunkin
tarkastuksen jälkeen raportti on toimitettava kahtena kappaleena alakomitean
puheenjohtajalle. Hän vastaa siitä, että hyväksytyt profiilit (sivu ja pystykuvat
mittakaavassa 1:500) sekä sertifikaatit toimitetaan:
mäen omistajalle
kansalliselle hiihtoliitolle
mäkirakennusalakomitean kortistoon.

414.4

Maksut ja korvaukset
Hyppyrimäkien tarkastuksesta, profiilien hyväksymisistä ja homologoinneista peritään
seuraavat maksut:

414.4.1

Maksut ja korvaukset hyppyrimäistä
mäkiprofiilin hyväksyminen sekä muovimäen hyväksyminen, rakennettaessa uusi
mäki tai mäen korjausrakentamistapauksessa: CHF 250.
- uuden mäen tai uudelleenrakennettavan mäen suunnitelmien tarkastus
ennen rakentamisen aloittamista: CHF 100.
ensimmäisen sertifikaatin, sertifikaatin jatkoa tai suoritettua profiilikorjausta koskevan
sertifikaatin laatiminen: CHF 150.

414.4.2

Maksut ja korvaukset lentomäistä
- uuden mäen tai korjattavan mäen suunnitelmien tarkastus ennen rakentamisen
aloittamista: CHF 200.
mäkiprofiilin hyväksyminen rakennettaessa uusi mäki tai mäen
uudelleenrakentamistapauksessa: CHF 500.
-

ensimmäisen sertifikaatin, sertifikaatin jatkoa tai suoritettua profiilikorjausta koskevan
sertifikaatin laatiminen: CHF 300.
Maksut suoritetaan samaan aikaan hakemusten jättämisen kanssa FIS:n pankkitilille.
Kaikki muut kulut, jotka aiheutuvat uusista suunnitelmista tai mäen tarkastajan
lähettämisestä, maksaa mäen omistaja. Mäen tarkastajien kulukorvaus on sama kuin
TD:n (§ 405.4).
415
415.1

Mittauslaitteet
Hyppypituudet
Mittataulut on asetettava alamäen kummallekin puolelle välillä 0,5 w – L+5m. Lentomäkiä
koskevista erityissäännöistä päättää vastuussa oleva Jury. Mittataulujen paikat
määritellään seuraavasti:
Hyppyripöydän kummastakin reunasta mitataan mittanauhalla etäisyys 50% Kpistepituudesta ( pyöristettynä täyteen metriin). Tähän kohtaan asetetaan kummallekin
puolelle kyseinen mittataulu. Tästä alaspäin asetetaan taulut metrin välein.
Teknistä pituusmittausta varten vaaditaan FIS:n mäkikomiten hyväksyntä laitteiden
toimintakelpoisuudesta.

415.2

Vauhtimäen nopeus
Laitteet nopeuden v0 mittaamiseksi vauhtimäessä on
asennettava seuraavasti:
valokennojen säteen mitattu välimatka on 8 m.
jälkimmäinen kennon säde asetetaan 10 m ennen hyppyripöydän reunaa.
kennojen säteen korkeus on 20 cm lumipinnan yläpuolella.
Mäissä, joiden HS on 85 m tai suurempi, on FIS:n kansainvälisissä kilpailukalenterissa
olevissa kilpailuissa mitattava vauhtimäen nopeus sekä harjoituksissa että kilpailussa.

415.3

Tuulen suunta ja nopeus
Mittalaitteet asennetaan alastuloalueen sivulle lentoradan optimi korkeudelle. Näiden
laitteiden mittausarvot on oltava tuomaritornissa kilpailun johdon nähtävissä selvästi ja
tarkoituksenmukaisesti.
Normaali-, suur-, ja lentomäkiin asennetaan 3 mittauspistettä (n. 10 m hyppyripöydän
reunan jälkeen sekä 50 % ja 100 % K-pistepituudesta). Näiden lisäksi on alamäen
kummallekin puolelle asetettava vähintään 8 kpl tuuliviiriä lentoradan korkeudelle.
Jury voi muuttaa muutaman laitteen paikkaa jos erityiset olosuhteet mäellä niin vaativat.

415.4

Lähtölupa ja lähtöajan seuranta

415.4.1

Kolmivaiheinen lähtövalo
Olympialaisissa, MM-kilpailuissa, lentomäen MM-kilpailuissa nuorten MM-kilpailuissa
sekä maailmancupin, kesä grandprix ja COC- kilpailuissa tapahtuu lähtöluvan anto ja
lähtöaikatarkkailu kolmivärisen (punainen- keltainen- vihreä) liikennevalon ja

digitaalikellon avulla, jotka ovat keskenään kytkettynä, ja jotka toimivat automaattisesti,
asetetun ohjelman mukaan.
Punaisen vaiheen (lähtövalmistelu) aikana kello käy asennetusta arvosta nollaan.
Punaista valoa käytetään kilpailun ohjaamiseen ja voidaan pysäyttää tarvittaessa.
Keltaisessa vaiheessa kello käy eteenpäin. Tämän vaiheen alettua kilpailija voi siirtyä
lähtöpuomille.
Ulkoisten olosuhteiden mukaan Jury päättää keltaisen vaiheen minimi kestoajan
(normaalisti 10 - 15 s). Keltaisen vaiheen kesto voi olla 10 - 45 s. Jos olosuhteet eivät
salli lähtöluvan antamista, muuttuu keltainen automaattisesti punaiseksi. Tässä
tapauksessa kilpailijan on poistuttava lähtöpuomilta ja valmistauduttava uuteen
lähtölaskentaan. Keltainen muuttuu vihreäksi aikaisintaan 10 s kuluttua.
Valon muuttuessa vihreäksi alkaa varsinainen lähtöaika joka kestää 10 s. Näiden
kymmenen sekunnin aikana kilpailijan on lähdettävä ja jätettävä lähtöpuomi. Valo muuttuu
automaattisesti punaiseksi aloittaen seuraavan hyppääjän valmistautumisen. Punaisen ja
keltaisen valon ajat täytyy olla hyppääjille hyvin näkyvillä lähtöalueelle asetetulla erillisellä
näytöllä.
415.4.2

Kaksivaiheinen lähtövalo
COCJ- ja muissa FIS kilpailuissa käytetään lähtöluvan antamiseen ja lähtöön
käytettävissä olevan ajan seurantaan automaattisesti ohjattua lähtövaloa, joka toimii
seuraavalla tavalla: viiden (5) ensimmäisen sekunnin ajan palaa jatkuva vihreä valo,
minkä jälkeen vihreä valo vilkkuu vähintään viiden (5) mutta enintään kymmenen (10)
sekunnin ajan.
Lähtöön käytettävissä olevan vähintään kymmenen (10) mutta enintään viidentoista (15)
sekunnin kokonaisajan umpeuduttua valo muuttuu punaiseksi. Ennalta päätetyn
käytettävissä olevan lähtöajan on oltava kilpailijan nähtävissä. Lähtöajan laskenta voidaan
näyttää myös automaattisesti ohjatulla kellolla. Lähtölupalaitetta käyttää joko
kilpailunjohtaja, nimetty apulainen tai juryn jäsen.
Oikean lähtömenetelmän varmistamiseksi myös muita teknisiä järjestelmiä, mäkikomitean
erityissäännöt, voidaan käyttää (lähtöön
näkyvillä merkeillä tai äänisignaaleilla).Tätä tapaa voidaan käyttää myös COC kilpailuissa.

415.5

Pituudet, kulmat ja lämpötila
TD- assistentin käytössä mäellä on aina oltava seuraavat mittalaitteet:
50 m mittanauha
vesivaaka
mittalauta
kulmamitta
lämpömittari
rullamitta (min 3 m)
Näillä laitteilla TD- assistentti seuraa lumiprofiilin, lumen ja ilman lämpötilan muutoksia.

416

Katsojille tiedottaminen ja palvelut tiedotusvälineiden edustajille

416.1

Tiedottaminen yleisölle
Kilpailijoita ja yleisöä tulee informoida kovaäänisten lisäksi näyttötaulujen avulla. Näytöstä
on selvittävä lähtönumero, hypyn pituus, arvostelutuomareiden pisteet, kokonaispisteet
sekä kilpailijan senhetkinen sijoitus. Kaikkien viiden arvostelutuomarin pisteet on
julkistettava taululla samanaikaisesti.

416.2

Tiedotusvälineiden edustajien työskentelypaikat
Television, radion ja lehdistön edustajille sekä valokuvaajille on järjestettävä parhaat
mahdolliset työskentelyedellytykset.
Niihin tulee sisältyä jatkuva tiedottaminen (lähtöluettelot, reaaliaikainen
sijoitusjärjestys ja sijoitusten muutokset), pääsy mahdollisimman hyviin
seurantapaikkoihin ja osoittaa heille häiriöttömät tekniset laitteet helpottamaan heidän
työskentelyä.
Mäkihyppykilpailussa salamavalon tai muun valon käyttö kuvauksessa on kielletty, koska
se voi haitata hyppääjän suoritusta.

417

Mäen lumettaminen
Ennen harjoitusten alkamista ja läpi kilpailun mäki tulee olla kunnostettuna vaatimusten
mukaisesti vauhtimäen päältä loppuliu´un loppuun saakka.

417.1

Vauhtimäen ja hyppyripöydän vaatimukset
Latupohjan on oltava täysin tasainen ja lumiprofiilimerkkien tasolla. Lumiprofiilimerkit on
asennettava siten, että latupohjan paksuus voi olla vähintään kaksikymmentä (20)
senttimetriä. Latupohja on käsiteltävä siten, että se on riittävän kova.
Latu on tehtävä teknisiä apuvälineitä (latujyrsin tai -höylä, profiililaudat tms.) käyttäen ja
seuraavien mittojen mukaisesti:
- latu-urien väli urien keskikohdista mitattuna: kun w yli 75m :30-33 cm
- latu-uran leveys: 13,0-13,5 cm
- latu-uran syvyys: vähintään 3 cm normaali-, suur- ja lentomäessä.
Seuraavat säännöt ovat voimassa olympialaisissa, MM-kilpailuissa, lentomäen MMkilpailuissa, nuorten MM-kilpailuissa sekä maailmancupin kilpailuissa:
talvella, vauhtimäen latujen tulee olla keinolunta, jäätä tai keinomateriaalia
(porsliinia.)
keinolumesta tai jäästä tehtyjä latuja tulee voida tarpeen tullen jäähdyttää. Ladut
tulee tehdä jyrsimellä
on varmistettava sateesta tai lämmöstä johtuvan pintaveden poistumisesta ladulta.
Vauhtimäki ja hyppyripöytä on kunnostettava siten, että kaikille kilpailijoille voidaan taata
mahdollisuuksien mukaan koko kilpailun ajaksi samat olosuhteet. Jos kilpailun aikana
vauhtimäkeä joudutaan lumisateen vuoksi tai kaatumisesta johtuen käsittelemään tai
korjaamaan, tai tulee odotuksia, on ennen kilpailun jatkamista oltava riittävästi koehyppyjä.
Huonoissa olosuhteissa jury tekee koehyppyjen perusteella päätöksensä kilpailun
jatkamisesta. Jos kilpailukierroksen aikana hyppyripöydän pituutta tai sen kaltevuutta
muutetaan, on kyseinen kilpailukierros mitätöitävä ja hypättävä uudestaan.
Kilpailun jury päättää harjoitus- ja kilpailupäivän jälkeen, voidaanko latua vielä käyttää vai
onko se uusittava.

417.2

Alastulorinteen ja loppuliu´un vaatimukset
Lumipeite on tiivistettävä riittävän kovaksi. Lumipeitteen vahvuuden on oltava vähintään
30 cm (35 cm muovitetuissa mäissä).
Mäissä, joissa järjestetään olympialaiset, MM-kisat, lentomäen MM-kisat, nuorten MMkisat tai maailmancupin kilpailut, on oltava asialliset kunnostuskoneet. Tarvittavan
lumipinnan tiiviyden aikaansaamiseksi voidaan käyttää kemikaaleja. Lumipinnan on oltava
täysin tasainen ja lumiprofiilimerkkien mukainen erikoisesti pituusmerkintöjen alusta
alamäenkaarteen r2 loppuun asti.

417.3

Alastuloalueen merkitseminen

Mäen HS on merkittävä poikittaisella havu- tai vastaavalla linjalla. Linja tulee lisäksi
värittää 5 m matkalta molemmin puolin alastulorinnettä punaisella värillä. Lisäksi
suositellaan eriväristen nauhojen sijoittamista alastuloalueen molemmin puolin
seuraavasti:
- K-pisteestä HS:ään punainen nauha molemmin puolin
- K-pisteestä P-pisteeseen päin sininen nauha molemmin puolin K:n ja HS:n välin
pituiselle matkalle
- kaatumisrajasta HS-pisteeseen päin vihreä nauha molemmin puolin K:n ja HS:n välin
pituiselle matkalle.
Jotta mittaajat, arvostelutuomarit ja yleisö pystyvät hahmottamaan
hyppyjen pituudet sekä videomittauksen tarkistamiseksi on alastuloalueelle asetettava
ohuet havulinjat, tai vastaavat, poikittain 5 metrin välein alkaen 10 metriä ennen P-pistettä
päättyen HS:ään (esim. 60 m, 65 m, 70 m, 75 m …). Tarvittaessa Jury on oikeutettu
laittamaan lisämerkintöjä.
Maailmancupin kilpailuissa tavoitelinja ( to beat line ) on osa mäen merkintää.

417.4

Kaatumisraja
Tuomarineuvosto määrittää ko mäen kaatumisrajan paikan ja se merkitään joko kapealla
havu- tai värilinjalla. Pääsääntöisesti kaatumisrajan tulee sijaita kaarteen r2 :n alimmassa
kohdassa

420

Kilpailun johto

421

Ilmoittautumiset, arvonnat ja korvaavien kilpailijoiden hyväksyminen

421.1

Ilmoittautumisiin FIS:n hiihtokilpailuihin pätevät yhtenäiset määräykset (§215).

421.2

Lähtöjärjestysarvonnassa ovat voimassa eri kilpailujen suorittamismääräykset
(mestaruuskilpailut normaali- ja suurmäessä § 451; henkilökohtaiset kilpailut normaali- ja
suurmäissä § 452; joukkuekilpailut § 453; ja lentomäkikilpailut § 454).

421.3

Mäkihyppykilpailuissa, joissa hiihtoliitoilla (seuroilla) on rajoitettu osanotto-oikeus, voidaan
poisjäänyt kilpailija korvata toisella. Tuomarineuvosto päättää korvaavan kilpailijan
kelpoisuudesta ja hyväksymisestä.

422

Kilpailu

422.1

Tuomarineuvoston päättää käytettävän vauhtimäen pituuden (lähtöpuomin). Kukaan
urheilija ei saa käyttää pitempää ylämäkeä kuin mitä jury on päättänyt. Jos käytetään
tuuli/lavakompensaatiota, voi jury vaihtaa lavaa periaatteena oikeudenmukaisuus ja
turvallisuus. Tuuli – ja lavakompensaatiopisteet otetaan huomioon kokonaispisteissä.
Valmentajalla on oikeus muuttaa lavaa alaspäin omalle hyppääjälle. Tämä päätös pitää
ilmoittaa ko hyppääjän lähtöproseduurin punaisen vaiheen aikana (käytetään ainoastaan
maailmancupissa). Tällaisessa tapauksissa lavakompensaatio lasketaan
kokonaispisteisiin ainoastaan jos hyppääjä saavuttaa 95% HS:stä.

422.2

Kilpailija ei saa vauhdin lisäämiseksi käyttää sauvoja, muita apuvälineitä tai ulkopuolista
apua. Kilpailijan on käytettävä lähtönumeroaan kaikilla kierroksilla (harjoitus, karsinta ja
kilpailu). Kieltoa rikkovia rangaistaan kilpailusta sulkemisella.

422.3

Kun mäki on vapaa ja toimitsijat valmiina antaa kilpailunjohtaja tai juryn valtuuttama ja
opastama henkilö tuomaritornista lähtöluvan jokaiselle kilpailijalle. Tarkan
lähtöaikaseurannan saamiseksi tulee käyttää vain yhtä lähtömerkkiä.

422.4

Lähtömerkki annetaan liikennevalon vihreällä signaalilla. Hyppyripöydällä oleva toimitsija
voi antaa sen lipun heilautuksella, mikäli tällaista valolaitetta ei ole käytettävissä.

422.5

Edellisen hyppääjän tulee olla täysin päättänyt suorituksensa ennen kuin seuraavalle
kilpailijalle saa antaa lähtömerkin.

422.6

Kilpailun johtajan velvollisuus on koordinoida yhteydenpitoa mäen päällikön ja tämän eri
avustajien kanssa hyppyripöydällä, alamäessä ja tuulimittauslaitteiden luona, ja ilmoittaa
milloin mäki on vapaa, toimitsijat valmiina ja sääolot (tuuli) hyvät.

422.7

Lähettäjä ilmoittaa kilpailun johtajalle seuraavan hyppääjän numeron ja hänen
lähtövalmiutensa.

422.8

Hyppääjän on oltava valmiina, kun hänen numeronsa ilmoitetaan. Kun lähtölupa on
annettu, on hyppääjällä kullekin lähtömuodolle kuuluva aika (5 sekuntia kolmivaiheisen ja
10 - 15 sekuntia kaksivaiheisen tavan mukaan) aikaa lähteä. Mikäli hyppääjä ei ole
lähtöajan päättyessä lähtenyt, mäki suljetaan automaattisesti. ( § 415.4).

422.9

Kilpailijalla on oltava lähtötoiminnan kuluessa mahdollisuus selkeästi seurata
automaattista lähtölaskentanäyttöä (esim. ohjelmoitu digitaalinen kello, § 415.4).

422.10

Kilpailijan on lähdettävä lähtöajan kuluessa. Jos jostain syystä lähtömerkki keskeytetään
kilpailijan lähtöajan aikana, esim. epävakaan säätilanteen vuoksi, lähtötoiminta aloitetaan
alusta.

422.11

Hyppääjä ei saa lähteä ennen virallista lähtömerkkiä tai tarkoituksellisesti viivytellä
valmiuttaan saadakseen merkin kolmannelta henkilöltä.
On kiellettyä teeskennellä vaikeuksia suksien, siteiden, muiden varusteiden tai
vaatetuksen kanssa. Yleensä tämä menettely johtaa hylkäämiseen.

422.12

Jos hyppääjä, hänestä riippumattomista syistä (”force majeure”) myöhästyy lähdöstä,
hänen on käännyttävä tuomarineuvoston puoleen, joka tutkittuaan kaikki ilmoitetut seikat,
voi antaa lähtöluvan lähtöjärjestyksestä riippumatta.

422.13

Mikäli mahdollista, arvostelupisteet tulisi näyttää jokaisen hypyn jälkeen (avoin arvostelu).
Arvostelupisteiden kuuluttaminen on kielletty.

422.14

95% sääntö
Kaatunut hyppääjä, joka on saavuttanut 95 % pisimmästä hyppypituudesta, on
seuraavalle kierrokselle kelpuutettujen lisäksi oikeutettu osallistumaan ko
hyppykierrokselle (jos käytetään tuuli- / lavahyvitystä , on perusteena hyvitetty pituus).

423

Hypyn uusiminen
Jos hyppääjän suoritus häiriintyy toimitsijan menettelyn, katsojan tai eläimen eteen
tulemisen tai muun voittamattoman esteen vuoksi, hänen on vedottava
tuomarineuvostoon, joka ilmoitetut tosiasiat huomioonottaen voi sallia hypyn uusimisen.

Edellä mainituista syistä on tuomarineuvostolla oikeus oma-aloitteisesti sallia hyppy
uusittavaksi.
424

Harjoitukset mäessä ennen kilpailua

424.1

Harjoitteluajat kilpailumäissä ennen kilpailua (viralliset harjoitukset) on ilmoitettava
kilpailuaikataulussa ja ne toteutetaan tuomarineuvoston valvonnassa ja vastuulla. Kaikki
muu harjoittelu omalla tai valmentajan vastuulla on kilpailuohjelmassa ilmoitettuina
päivinä kielletty.

424.2

Virallisiin harjoituksiin saavat osallistua vain kilpailuun ilmoitetut hyppääjät sekä
kilpailukomitean nimeämät koehyppääjät.
Olympialaisissa, MM-, lentomäen MM-, nuorten MM-kisoissa ja cup-kilpailuissa on
osanotto-oikeus virallisiin harjoituksiin senhetkisten määräysten mukainen.

424.3

Kaikki viralliset harjoitukset on toteutettava tuomarineuvoston määräämässä
lähtöjärjestyksessä käyttäen lähtönumeroita. Olympialaissa, MM-, lentomäen MM-,
nuorten MM- ja cup-kisoissa sovelletaan erikoismääräyksiä.

424.4

FIS:n kansainvälisissä kilpailuissa mäen on oltava harjoituksia varten käytettävissä ennen
kilpailua vähintään yhden päivän ajan. Olympialaisissa ja MM-kisoissa vähintään 3 päivää
ennen kilpailua. Järjestelytoimikunnan on harjoitteluaikoja määrätessään otettava
huomioon lumi- ja sääolosuhteet parhaiden mahdollisten olosuhteiden aikaansaamiseksi.
Näissä kysymyksissä on TD:n neuvottava ja tuettava järjestelytoimikuntaa.

424.5

Mikäli mahdollista harjoitukset tulisi pitää samaan aikaan päivästä kuin kilpailu.
Harjoituksia koskevat tiedot ja mahdolliset muutokset tulee ilmoittaa riittävän ajoissa.

424.6

Mäen on oltava kaikissa harjoituksissa hyvässä, kilpailua vastaavassa kunnossa. Riittävä
määrä toimitsijoita ja mäen kunnostajia on oltava paikalla virallisissa harjoituksissa.

424.7

Harjoituksissa on mitattava hyppypituudet. Tuomarineuvosto määrää lähtöpaikan.

424.8

Arvostelutuomareille ja valmentajille tulee osoittaa harjoitusten aikana työ- ja
tarkkailupaikat.

424.9

Tapahtumapaikalla olevan ensiavun on huolehdittava tarpeellisesta lääkintä-avusta
kaikkien harjoitusten aikana.

430

Mäkihypyn arvostelu
Hypyn kokonaispisteet muodostuvat hypyn pituudesta ja arvostelutuomareiden antamista
tyylipisteistä. K-pisteesen (laskentapisteeseen) kantaneesta hypystä että ihanteellisesta
hyppytyylistä kilpailija saa (molemmista) kuusikymmentä (60) pistettä

431

Hyppysuorituksen arvostelu

431.1

Periaatteet
Arvostelutuomarit arvioivat hyppääjän liikkeiden antamaa vaikutelmaa tarkkuuden (eri
hyppyvaiheiden ajoitus), tyylin (liikkeet hypyn aikana), vakauden (ilmalentoasento,
loppuliuku) ja yleisen varmuuden osalta. Arviointi alkaa hyppääjän ohittaessa hyppyrin
keulan ja päättyy hänen ylittäessään kaatumisrajan.

Hyppysuoritusta arvioitaessa kiinnitetään huomiota
vartalon ja suksien muodostamaan aerodynaamiseen
kokonaisuuteen
käsien, jalkojen sekä suksien asentoon ilmalennon aikana
alastuloon kokonaisuudessaan (tekninen suoritus ja liikeharmonia)
loppuliukuun.
Ilmalennon, alastulon ja loppuliu’un on muodostettava esteettinen kokonaisuus. Virheistä
tai puutteista ilmalennon, alastulon ja loppuliu’un aikana seuraa pistevähennyksiä.
Arvostelutuomari erittelee vähennyspisteet ilmalennon, alastulon ja loppuliu’un osalta ja
välittää ne tuloslaskentaan (tietokone tai laskentakeskus).
431.2

Asento- ja liikemääräykset

431.2.1

Ilmalento
Hyppääjän tulee
- voimakkaalla ponnistuksella kohottaa hyppynsä lentorataa
- saavuttaa mahdollisimman pian ihanteellinen lentoasento
- sekä aloittaa oikea-aikaisesti alastulon valmistelu.
Arviointikriteerit:
- ilmavirtausten tietoinen hyödyntäminen
- vartalon ja suksien muodostama lentävä kokonaisuus
- vakaa ja sekä käsien, jalkojen että suksien suhteen täysin symmetrinen ilmalentoasento
- täysin suoriksi ojentuneet jalat.
Pistevähennykset:
- koko ilmalennon osalta enintään

431.2.2

5,0p

Alastulo

Hyppääjän tulee
- siirtyä vakaasta ja ihanteellisesta ilmalentoasennosta alastuloasentoon nostamalla
päätään ja kohottamalla ylävartaloaan, nostamalla käsiään hitaasti sivuttain ylöspäin
kohti hartioiden korkeutta sekä kääntämällä sukset vierekkäin
- siirtää, juuri ennen kuin suksien kannat koskettavat alastulorinnettä, toinen jalka hieman
toisen edelle ja koukistaa polvia vähän
- lihasvoimaansa käyttäen tehostaa kannoistaan taipuvien suksien aikaansaamaa
alastulovoiman pehmentämistä
- lisätä jalkojen välistä etäisyyttä taemmasta polvesta samalla lisää joustaen (Telemarkasento), jakaa alastulon aiheuttama paine tasaisesti molemmille jaloille pitämällä sukset
lähellä toisiaan ja vakauttaa alastulo nostamalla kädet sivuttain hartioiden korkeudelle.
Arviointikriteerit:
- juoheva siirtyminen ilmalentoasennosta alastuloasentoon ylävartaloa kohottamalla
- toisen jalan siirtäminen toisen edelle ja polvien vähäinen koukistaminen suksien
kantojen koskettaessa alastulorinnettä
- kannoistaan taipuvien suksien aikaansaaman alastulovoiman pehmentämisen
tehostaminen

- vakaa alastulo polvista joustamalla (ei liian paljon eikä liian pitkään) ja toista jalkaa
enemmän eteen vieden.
- oikeaoppinen Telemark-asento alastulon lopussa eli riittävä jalkojen välinen etäisyys
(etummaisen hyppykengän kantapään ja taemman hyppykengän kärjen välisen
etäisyyden tulisi olla noin yhden jalan mitta, mutta taemman hyppykengän kärjen on
oltava joka tapauksessa etummaisen hyppykengän kantapään takana) ja selkeästi
voimakkaampi jousto taemmasta polvesta
- sukset samansuuntaisesti lähellä toisiaan (suksien välinen etäisyys enimmillään kahden
suksen leveys, molempien suksenpohjien täydellinen lumikosketus).
Pistevähennykset:
- koko alastulon osalta enintään
- puuttuva Telemark alastulo (tasajalka alastulo)
alastulovaiheen lopussa (yksittäisenä virheenä)
431.2.3

5,0p
min 2,0p

Loppuliuku
Hyppääjän tulee pysyä alastulon jälkeen hetken Telemark- asennossa ja
- samalla kohottaa hitaasti ylävartaloaan
- laskea kaatumisrajan yli vakaassa ja rauhallisessa asennossa sukset samansuuntaisesti
lähellä toisiaan (tai aurausasennossa vauhdin hidastamiseksi)
Arviointikriteerit:
- Telemark asennon säilyttäminen alastulon jälkeen (noin 10 -15 metrin matkalla)
- sukset samansuuntaisesti lähellä toisiaan, ks.§ 431.2.2 (aurausasento sallittu)
- vakaa ja tasapainoinen loppuliuku kaatumisrajalle asti, ylävartalo pystyasennossa, kädet
ja jalat vapaasti.
Pistevähennykset:
- koko loppuliu’un osalta enintään
- epävakaa ja/tai rauhaton loppuliuku kaatumisrajan
ylitykseen asti
- alamäen kaarteen laskeminen molemmat kädet,
selkä tai takapuoli suksia / maata vasten,
myös kaatumarajan ylitys tässä asennossa.
- kaatuminen ennen kaatumisrajaa tai – rajalla

7,0 p
0,5 -3,0 p
4,0 – 5,0 p

7,0 p

432

Pituusmittaus

432.1

Hyppypituuden määrittely
Etäisyys hyppyripöydän reunasta hyppääjän alastulopaikkaan on hypyn pituus. Alastulo
on suoritettu, kun hyppääjän molemmat jalat ovat täysin alastulorinnettä vasten.
Alastulopaikka on se paikka jossa urheilijan jalat sillä hetkellä sijaitsevat. Jos jalat ovat eri
etäisyydellä, on jalkojen välinen keskikohta merkitsevä kohta. Poikkeuksellisen alastulon
tapahtuessa (esim. toinen jalka rinteessä ja toinen normaalia kauemmin koholla ilmassa)
pituus mitataan kohdasta, jossa ensimmäinen jalka on täysin alastulorinnettä vasten.
(Alastulopaikaksi määritetään kohta, jossa hyppääjän jalat koskettavat alastulorinnettä.
Telemark-alastulossa pituus mitataan jalkojen välistä.)
Jos hyppääjä kaatuu ilmassa, määritetään alastulopaikaksi kohta, jossa hyppääjän
ensimmäinen vartalonosa koskettaa rinnettä.

432.2

Mittaajien työskentely
Alastuloalueen sivulle asettuneet mittaajat seuraavat katseellaan lentorataa
alastulopaikkaan asti. Mittaaja, jonka alueella alastulopaikka on, osoittaa hyppypituuden
puolen metrin tarkkuudella koskettamalla
asianomaista mittataulua ja osoittamalla puolet metrit nostamalla toisen kätensä ylös.
Parallaksivirheiden välttämiseksi mittataulut on asetettava kummallekin puolelle
alastulorinnettä (§ 415.1).

432.3

Tekninen pituusmittaus

432.3.1

Tekniset mittalaitteet, jotka mittaavat hypyn pituuden puolen metrin tarkkuudella ja
taulukoivat ne, hyväksytään pituuksien kirjaamiseen sekä pituuspisteiden laskemiseen.

432.3.2

Teknisen mittauslaitteen mahdollisen toimintahäiriön vuoksi on
mittaajien myös mitattava hyppypituudet varmuuden vuoksi koko kilpailun ajan.

433

Tulosten laskeminen ja julkistaminen

433.1

Tyylipisteet
Arvostelutuomareiden antamista pisteistä jätetään ylin ja alin pois. Jäljelle jääneet 3
pistemäärää lasketaan yhteen ja summa on hyppääjän yhden hypyn tyylipistemäärä.

433.2

Pituuspisteet
Hypyn pituuspisteet lasketaan mäen taulukkopisteestä (K). Metrin pistearvo määräytyy
mäen K-pisteen mukaan.
K-pistepituus
metriarvo
20 – 24 m
4,8 p / m
25 – 29 m
4,4 p / m
30 – 34 m
4,0 p / m
35 – 39 m
3,6 p / m
40 – 49 m
3,2 p / m
50 – 59 m
2,8 p / m
60 – 69 m
2,4 p / m
70 – 79 m
2,2 p / m
80 – 99 m
2,0 p / m
100 m ja yli
1,8 p / m
170 m ja yli
1,2 p / m
K-piste on samalla mäen taulukkopiste. K-pistepituus vastaa
60 pituuspistettä. Pituusero mitatun pituuden ja K-pistepituuden välillä kerrotaan
metriarvolla ja näin saatu luku vähennetään
60 pisteestä. Vastaavasti hypyn pituuden ollessa yli
K-pistepituuden luku lisätään 60 pisteeseen.

433.3

Yhteispisteet
Yhteispisteet saadaan laskemalla tyyli- ja pituuspisteet yhteen.
Jos tyyli- ja pituuspisteiden summa on negatiivinen (alle nollan), minimipisteet hypystä
ovat nolla (ei negatiivisia pisteitä).

433.4

Kokonaispisteet
Kokonaispisteet saadaan laskemalla yhteen kilpailukierrosten yhteispistemäärät.
Hyppääjä, jolla on korkein kokonaispistemäärä, on voittaja. Jos kahdella tai useammalla

hyppääjällä on sama kokonaispistemäärä, heidät on asetettava samalle sijaluvulle ja
seuraavia sijalukuja poistetaan vastaava määrä. Lopputuloksiin nämä hyppääjät kirjataan
käänteisessä lähtönumerojärjestyksessä (suurin lähtönumero ensin).
433.5

Tulosten julkistaminen
Epäviralliset tulokset julkistetaan heti kilpailun päätyttyä. Tuloslaskennan päällikkö ja
kilpailun sihteeri vertaavat epävirallisia tulosluetteloita alkuperäisiin pöytäkirjoihin. Tämän
jälkeen sihteeri luovuttaa tulokset tuomarineuvoston hyväksyttäviksi. Jos vastalauseita ei
esitetä, julkaistaan nämä tulokset virallisina protestiajan umpeuduttua. Vastalauseaika on
yleensä 15 minuuttia kilpailun päättymisestä. Joukkueenjohtajien kokous voi päättää
lyhyemmästä protestiajasta.
Tulosluettelon tulee sisältää:
kilpailun nimi
kilpailupaikkakunta ja päiväys
hyppyrimäen nimi, K-piste ja mäenkoko HS
jokaisen arvostelutuomarin nimi ja kansallisuus
tuomarineuvoston jäsenten nimet ja kansallisuudet
säätiedot (lumiolosuhteet, lämpötila, tuuli jne.)
ilmoittautuneiden, kilpailuun osallistuneiden ja karsinnan läpäisseiden kilpailijoiden
lukumäärät
lisäksi jokaisesta kilpailijasta
kilpailijan sijoitus, lähtönumero, etu- ja sukunimi, kansallisuus tai seura,
jota seuraa erilliset tiedot kultakin kierrokselta
- hyppypituus, vauhtimäen nopeus, pituuspisteet, tyylipisteet, yhteispisteet kultakin
kierrokselta sekä lopussa kunkin urheilijan kokonaispisteet.
Virallisen tulosluettelon allekirjoittavat TD ja kilpailun johtaja. Kansainväliselle hiihtoliitolle
lähetettävä tulosluettelo kirjoitetaan latinalaisin kirjaimin ja arabialaisin numeroin.
Lista lennon, alastulon ja loppuliu’un pistevähennyksistä (§ 431.1).

440

Hylkäykset, vastalauseet, kurinpitotoimenpiteet ja vetoomukset.
Jäljempänä esitettyjä pykäliä 441, 442 ja 443 sovellettaessa on huomioitava kaikille
hiihtolajeille yhteiset määräykset
223 (sanktiot)
224 (menettelytapamääräykset)
225 (vetoomuskomissio)

441

Rangaistukset, hylkäykset

Tuomarineuvoston on rangaistava kilpailijaa, jos hän rikkoo kansainvälisiä kilpailusääntöjä
tai ei noudata tuomarineuvoston päätöksiä. Erityisesti, jos hän:
441.1

ei täytä § 203 kelpoisuusvaatimuksia (FIS lisenssi);

441.2

on ilmoitettu kilpailuun väärin tiedoin

441.3

ei täytä ikäluokkansa säännöksiä (§ 406)

441.4

rikkoo seuraavien pykälien määräyksiä:
204 kilpailukelpoisuus
205 kilpailijoiden velvollisuudet ja oikeudet
205.6 kilpailijoiden tukeminen
206 sponsorointi ja mainostus

207
215
217
221
222

mainostaminen ja kaupalliset merkinnät
ilmoittautumiset
arvonta
lääkärintarkastukset ja doping
kilpailuvaruste

441.5

on hylättävä kilpailija minkä tahansa jäljempänä olevan syyn perusteella:

441.5.1

Kilpailuvarusteet (§ 222 )

441.5.2

Harjoittelu mäessä joka on nimenomaan suljettu

441.5.3

Myöhästyminen lähdöstä ( § 422.8 ja 422.12 )

441.5.4

Rikkoo vauhdinottoa koskevaa sääntöä ( § 422.1 ja 422.2 )

441.5.5

Ylittää lähtöajan ( § 422.10 )

441.5.6

Lähtee hyppyyn ennen kuin lähtölupa on myönnetty tai tarkoituksellisesti viivyttää
lähtövalmiutta ( § 422.11 )

441.6

Hylkäys seuraavien syiden perusteella
§ 441.5.1 Kilpailuvarusteet
§ 441.5.3 Myöhästyminen lähdöstä
§ 441.5.4 Määräys vauhdinotosta
§ 441.5.5 Lähtöajan ylitys tai
§ 441.5.6 Liian aikainen lähtö tai viivyttely
koskee ainoastaan ko kierroksen hyppyä, hyppääjä ja saa ko kierrokselta nolla pistettä.

442

Vastalauseet (protestit)

442.1

Vastalause kilpailijan kilpailukelpoisuudesta on jätettävä kirjallisesti kilpailun sihteerille
ennen kilpailun alkamista.

442.2

Vastalause toisen kilpailijan tai toimitsijan toiminnasta kilpailun aikana on jätettävä
kirjallisesti kilpailun sihteerille viimeistään 15 minuutin kuluttua kilpailun päättymisestä.

442.2.1

Olympialaissa sekä MM-kilpailuissa on suullinen protesti jätettävä jollekin
tuomarineuvoston jäsenelle 5 minuutin kuluessa tapahtuneesta.

442.3

Vastalause väärästä tuloslaskennasta tai kirjoitusvirheestä otetaan huomioon, jos
kilpailijan kansallinen hiihtoliitto lähettää sen kirjatussa kirjeessä kilpailut järjestäneelle
liitolle kuukauden kuluessa kilpailupäivästä. Jos virhe todetaan, korjattu tulosluettelo on
julkaistava ja palkinnot jaettava uudelleen mikäli tarpeellista.

442.4

Tuomarineuvoston on käsiteltävä protestit, jos ne on jätetty määräajan kuluessa ja CHF
100 vastaava summa on suoritettu kilpailun sihteerille.

442.5

Mittaushenkilöstön ilmoittamat silmämääräiset hyppypituuksien arviot ja
arvostelutuomareiden antamat hyppyjen tyylipisteet ovat subjektiivisia arvioita (ns.
statements of facts) tapahtumista, joita ei voida toistaa. Näitä arvioita ei siten voi

myöhemmin korjata. Tästä syystä protestia ei voi tulosten muuttamiseksi jättää tällaisia
subjektiivisia päätöksiä vastaan. Sama pätee myös protesteihin muuttuvien
tuuliolosuhteiden aikana annettuja lähtölupia vastaan.
443

Kurinpitotoimenpiteet

443.1

FIS:n mäkihyppykomitea voi ryhtyä seuraaviin kurinpidollisiin toimenpiteisiin teknistä
asiantuntijaa (TA) tai FIS arvostelutuomaria vastaan, jos he ovat syyllistyneet
päätöksillään tai arvioinneillaan sääntöjenvastaiseen tai epäurheilijamaiseen käytökseen
tai muuten toimineet virheellisesti:
kirjallinen muistutus
määräaikainen toimitsijakielto.
Kirjallinen hakemus kurinpidollisten toimenpiteiden aloittamiseksi on jätettävä sääntöalakomitealle, joka syytettyä kuultuaan esittää FIS:n mäkihyppykomitealle
päätösehdotuksensa.

443.2

Jury voi ryhtyä, mittausryhmän johtajan hakemuksesta, johonkin seuraavista
kurinpidollisista toimenpiteistä mittausryhmän jäsentä kohtaan joka tarkoituksellisesti
mittaa väärin ja on käyttäytynyt huonosti:
suullinen huomautus
kirjallinen muistutus
määräaikainen kielto toimia pituusmittaajana.

443.3

Kilpailun jury voi langettaa joukkueenjohtajalle tai valmentajalle rangaistuksen, jos hän
rikkoo kilpailun aikana kansainvälisiä kilpailusääntöjä (ICR), ei noudata FIS:n
mäkihyppykomitean tai kilpailun juryn tekemiä päätöksiä tai käyttäytyy
epäurheilijamaisesti.
OSA 3
Eri kilpailumuotojen erikoismääräykset

450

Mäkikilpailumuodot

-

kansainväliset mestaruuskilpailut normaali- ja suurmäessä
kansainväliset kilpailut yhdessä mäessä (normaali- tai suurmäki)
joukkuekilpailut
lentomäkikilpailut

451

Kansainväliset mestaruuskilpailut normaali- ja suurmäessä

451.1

Olympialaisissa ja MM-kilpailuissa kilpaillaan kahdessa erikokoisessa mäessä.
Kummassakin mäessä kilpaillaan olympiavoitosta tai maailmanmestaruudesta.
Pienemmän mäen HS:n on oltava vähintään 100m. Mäkien HS:ien eron on oltava
vähintään 25m.

451.2

Samanlaisten mahdollisuuksien takaamiseksi kaikille kilpailijoille on olympialaisissa ja
MM-kisoissa molemmat mäet suljettava 14 vuorokautta ennen ensimmäistä
harjoituspäivää.
Normaalimäen kilpailu tulisi suorittaa ensin. Kilpailuaikataulu on laadittava siten, että
kaikki kolme § 424.4 mukaista harjoituspäivää, jotka tarvitaan myös toiseen
mäkikilpailuun, voitaisiin suorittaa vasta ensimmäisen mäen kilpailun jälkeen.

451.3

FIS:n yleisten olympia- ja MM-kilpailumääräysten mukaisesti jokaisen maan hiihtoliitto voi
ilmoittaa neljä hyppääjää jokaiseen kilpailuun ja korkeintaan kuusi virallisiin harjoituksiin.
Eri kilpailuissa saa käyttää eri kilpailijoita.

451.4

Olympialaisissa ja MM-kilpailussa on molemmissa mäissä suoritettava yksi
henkilökohtainen kilpailu, joka käsittää 2 hyppykierrosta ja johon saa osallistua
korkeintaan 50 hyppääjää.
Kaikkien hyppääjien (enintään 4 jokaisesta kansallisesta liitosta § 451.3 )on karsittava
henkilökohtaiseen kilpailuun pääsystä. Tätä varten järjestetään viimeisenä
harjoituspäivänä koe- ja karsintakierros, joihin saavat osallistua ainoastaan ko kilpailuun
ilmoitetut hyppääjät.
Kaatunut hyppääjä, joka on saavuttanut 95 % pisimmästä pituushyvitetystä
hyppypituudesta, on oikeutettu osallistumaan kilpailuun karsinnan selvittäneiden lisäksi.
Koekierroksen on oltava kilpailuohjelmassa. Siihen osallistuminen on vapaaehtoista.

451.5

Harjoituksia, karsinta-, koe- ja ensimmäistä kilpailukierrosta varten kilpailijat jaetaan
kahteen ryhmään.
ryhmä I hyppääjät, joilla ei ole maailmancup-pisteitä
ryhmä II maailmancuppisteillä olevat hyppääjät.
Ryhmien sisäinen lähtöjärjestys:
ryhmä II arvotaan
ryhmä II lähtee käännetyssä kilpailuajankohdan mukaisessa maailmancuppisteiden
järjestyksessä.
Toisen kierroksen hyppyjärjestys on käännetty, ensimmäisen kierroksen yhteispisteiden
mukainen paremmuusjärjestys.
Toiselle kilpailukierrokselle saa osallistua vain ensimmäisen kierroksen 30 parasta
hyppääjää.

451.6

Jos olympialaisissa tai MM-kisoissa voidaan yhtenä päivänä sääolosuhteiden vuoksi
hypätä vain yksi kilpailukierros, ja kilpailu on siirretty, on toinen kierros hypättävä niin pian
kuin se sään puolesta on mahdollista. Koekierroksen tulee edeltää toista kilpailukierrosta.
Poikkeustapauksissa, mikäli olympia- tai MM-kisojen aikana ei ole voitu hypätä toista
kilpailukierrosta, jäävät ensimmäisen kilpailukierroksen tulokset lopputuloksiksi.
Koekierroksen julistaminen jälkikäteen kilpailukierrokseksi ei ole sallittua.

452

Kansainväliset kilpailut yhdessä mäessä (normaali- tai suurmäki)

452.1

Ilmoittautuminen, ryhmäjako, arvonta ja lähtöjärjestys

452.1.1

Osaaottavien hiihtoliittojen ilmoittautumisluettelot nimineen on jätettävä viimeistään kaksi
tuntia ennen arvontaa kilpailutoimistoon, sisältäen:
sukunimi, etunimi, seura, syntymävuosi ja lähtöryhmä.
Poikkeustapauksissa tuomarineuvosto voi lyhentää ilmoittautumisten jättöaikaa.

452.1.2

Osanottajat jaetaan yleensä neljään ryhmään. Kukin joukkue voi nimetä yhden
osanottajan kuhunkin ryhmään järjestyksessä ryhmä IV (paras hyppääjä), III, II, I (heikoin
hyppääjä). Tämä käytäntö toistetaan, jos joukkue on ilmoittanut enemmän kuin 4
osanottajaa/kilpailu.

452.1.3

Jos jokin hiihtoliitto haluaa ilmoittaa enemmän kuin 8 osanottajaa, joukkueenjohtajien
kokouksen on päätettävä mihin ryhmään ylimääräiset kilpailijat sijoitetaan. Tällaisessa
tapauksessa on mahdollista muodostaa lisäryhmä I-A.

452.1.4

Jos hiihtoliitto on ilmoittanut vähemmän kuin 4 osanottajaa, joukkueenjohtaja voi päättää
mihin ryhmiin heidät sijoitetaan, kuitenkin vain yhden osanottajan ryhmää kohti.

452.1.5

Kilpailuissa, joissa osanottajia on vähemmän kuin 40, joukkueenjohtajien kokouksen on
päätettävä ryhmien lukumäärästä.

452.1.6

Maailmancup-, COC- sekä FIS Cup kilpailuissa voivat erikoissäännöt määrätä
osanottajamäärän kutakin kansallista hiihtoliittoa kohti, ryhmäjaon, lähtöjärjestyksen kuin
myös kilpailumuodon
( esim. pudotuskilpailu).

452.1.7

Arvonta on suoritettava jokaisessa ryhmässä erikseen.

452.1.8

Arvontaryhmien lähtöjärjestys on yleensä I-II-III-IV. Joukkueenjohtajien kokous voi
erikoistilanteissa tai
-olosuhteissa päättää ryhmien toisenlaisesta lähtöjärjestyksestä.

452.1.9

Toisen kierroksen hyppyjärjestykseksi voidaan määrätä ensimmäisen kierroksen
yhteistulosten mukainen käännetty järjestys. Lisäksi voidaan toisen kierroksen
kilpailijoiden lukumäärää rajoittaa.

452.1.10 Lähtöjärjestysmenetelmä ja kilpailijoiden sallittu lukumäärä on ilmoitettava
kilpailukutsussa tai cupin kilpailusäännöissä, jotka on toimitettu osallistuville kansallisille
hiihtoliitoille.
452.1.11 Mikäli osaaottavat kansalliset hiihtoliitot eivät ole vastaanottaneet
§ 452.1.9 edellyttämiä ilmoituksia, on joukkueenjohtajien kokouksessa päätettävä
käydäänkö kilpailu § 452.1.9 mukaisesti.
452.2

Hyppyjen lukumäärä

452.2.1

Kaikissa kansainvälisissä kilpailuissa suoritetaan kaksi kilpailukierrosta. Kilpailuohjelman
tulee sisältää myös koekierros. Koekierrokseen osallistuminen on kilpailijoille
vapaaehtoista.

452.2.2

Jos erityisen huonojen sääolosuhteiden vuoksi ei voida hypätä toista kilpailukierrosta,
muodostavat ensimmäisen kilpailukierroksen yhteistulokset lopputuloksen. Huonojen
sääolosuhteiden tai muiden erikoisolosuhteiden vuoksi voidaan koekierros jättää
hyppäämättä, mikäli jonakin edeltävänä päivänä on voitu suorittaa vähintään yksi
täydellinen harjoituskierros. Tuomarineuvoston on tehtävä tästä päätös ennen kilpailua.
Koekierroksen muuttaminen kilpailukierrokseksi jälkeenpäin ei ole sallittua.

452.3

Kesäkilpailut muovimäessä
Virallisia FIS kilpailuja muovimäessä voidaan järjestää 15.6. - 15.10. välisenä aikana
(15.12. -15.3. eteläisellä pallonpuoliskolla). Ne on merkittävä FIS:n kilpailukalenteriin.
Kilpailuissa noudatetaan FIS:n kilpailusääntöjä.

453

Joukkuekilpailut

453.1

Jokaisessa joukkueessa on 4 hyppääjää.

453.2

Tuloslaskenta tapahtuu § 433 mukaisesti ja laskemalla yhteen joukkueen hyppääjien
pisteet. Joukkuekilpailun yhteydessä ei saa käydä samanaikaisesti henkilökohtaista
kilpailua eikä joukkuekilpailua arvostella henkilökohtaisena kilpailuna.

453.3

Joukkueiden hyppyjärjestys päätetään kilpailua edeltävässä joukkueenjohtajien
kokouksessa.

453.4

Koekierrosta ja kumpaakin kilpailukierrosta varten muodostetaan 4 ryhmää, joissa
jokaisessa on yksi hyppääjä kustakin joukkueesta. Ryhmien lähtöjärjestys ilmaistaan eri
värein:
ryhmä I - punaiset lähtönumerot
ryhmä II - vihreät numerot
ryhmä III - keltaiset lähtönumerot
ryhmä IV - siniset lähtönumerot
Ryhmän sisällä pätee arvottu joukkueiden (maiden) hyppyjärjestys. Joukkue päättää itse
missä ryhmässä kukin kilpailija hyppää. Tämän järjestyksen tulee pysyä samana niin
koekierroksella kuin molemmilla kilpailukierroksella. Heti joukkueiden
hyppyjärjestysarvonnan jälkeen on kilpailutoimikunnalle ilmoitettava hyppääjien
lähtöjärjestys.

453.5

Jos olosuhteet vaativat, voidaan vauhtimäen pituutta muuttaa jokaisen ryhmän jälkeen tai
ainoastaan yhden ryhmän kierros mitätöidä ja uusia.

453.6

Lähtöjärjestys määräytyy senhetkisen maailmancuptilanteen mukaan käännettynä
järjestyksenä (paras viimeiseksi). Mikäli useammilla joukkueilla on sama pistemäärä,
niiden keskeinen järjestys arvotaan joukkueenjohtajien kokouksessa. Ilman
maailmancuppisteitä olevat joukkueet hyppäävät kilpailun alussa ja niiden keskinäinen
järjestys ratkaistaan arpomalla.

454

Lentomäkikilpailut

454.1

Lentomäkikilpailujen organisaatio
Lentomäkikilpailuja saa pitää FIS:n johtokunnan nimenomaisella suostumuksella.
Lentomäkien omistajien on suostuttava siihen, ettei mäkiä käytetä ilman FIS:n
suostumusta ja lupaa.

454.2

Ilmoittautumiset
Kansallinen liitto vastaa ilmoittamiensa kilpailijoidensa kelpoisuudesta lentomäkeen.

454.3

Koehyppääjät / Lentomäen kokeilu
Järjestäjällä on oltava joka päivä käytettävissään vähintään 12 kelvollista koehyppääjää,
jotka eivät osallistu kilpailuun, mutta joiden tulee olla kansallisen hiihtoliittonsa ilmoittamia
ICR &215. Kaikkien näiden hyppääjien on kyettävä hyppäämään siltä lähtöpuomilta, jonka
jury on kilpailukierrokselle määrännyt. Kaikkien koehyppääjien on oltava vähintään 18
vuoden ikäisiä.

Lentomäen kokeilu on tehtävä juryn valvonnassa. Kokeiluun pätee kilpailusäännöt
mukaan lukien varustekontrolli.
454.4

Hyppyjen ja hyppypäivien lukumäärä
Lentomäkikilpailun kestoaika on 4 päivää. Jos hyppykierroksia joudutaan keskeyttämään
ja aloittamaan alusta, ei hyppääjä saa yhtenä päivänä suorittaa enempää kuin neljä
kilpailuhyppyä.

454.4.1

Lentomäen maailmancup
Käytetään mäkihypyn maailmancupin sääntöjä ilman rajoituksia koskien osanottooikeutta, harjoitusten, karsinnan ja kilpailun lähtöjärjestystä ja kilpailujen läpivientiä.

454.4.2

Lentomäen maailmanmestaruuskilpailut (SFWC)

454.4.2.1 Tapahtuman ensimmäisenä päivänä järjestetään viralliset harjoitukset ja karsintakierros.
Toisena ja kolmantena päivänä käydään henkilökohtainen kilpailu, joka koostuu sekä
yhdestä koekierroksesta että kahdesta kilpailukierroksesta. Maailmanmestaruus ratkeaa
kilpailukierrosten yhteenlaskettujen kokonaispisteiden perusteella. Neljäntenä päivänä
hypätään joukkuekilpailu.
454.4.2.2 Jokainen kansallinen liitto voi ilmoittaa kuusi (6) hyppääjää, jotka saavat osallistua
harjoituksiin. Karsintakierrokselle saa kustakin kansallisesta liitosta osallistua ainoastaan
neljä (4) hyppääjää. Karsintakierrokselta pääsee 40 kilpailijaa kilpailun ensimmäiselle
kierrokselle.
Kilpailujen harjoitus-, karsinta-, koe- ja kilpailukierrosten hyppyjärjestys sekä itse
kilpailumuoto määräytyvät samalla tavalla kuin lentomäen maailmancup kilpailuissa.
Poikkeuksen tähän muodostaa toinen
kilpailupäivä, jolloin koe- ja kilpailukierroksille saavat osallistua ainoastaan ensimmäisen
kilpailupäivän kolmekymmentä (30) parasta hyppääjää (ks.§ 451.4 ja § 451.5 ).
454.4.2.3 Jos huonojen olosuhteiden vuoksi voidaan päivässä suorittaa vain yksi
sääntöjenmukainen kilpailukierros tai voidaan hypätä vain yhtenä päivänä, ja jos § 454.4
määräyksiä on noudatettu, lasketaan lopputulokseen säännönmukaisten kilpailukierrosten
tulokset. Tämän vuoksi voidaan lentomäen maailmanmestaruus saavuttaa yhdellä
hypyllä.
454.4.3

Lentomäen pistearvot
Lentomäen K-piste taulukkopisteenä antaa 120 pituuspistettä ja metriarvo on 1,2 pistettä.

