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MÄKIHYPPYPUKU

URHEILIJAN MITTAUS

Urheilijan tulee seistä rennossa asennossa mittauksen aikana. Hänen tulee olla ilman
vaatteita ( tyyppiä alushousut sallittu) ja avojaloin. Vartalon, käsien ja jalkojen ympärysmitta 

mitataan 90asteen kulmassa akseliin nähden seuraavien poikkeuksin:

A) Kaden pituus: molemmat kädet vaakatasossa. Mitataan etupuolelta  rintakehän
ja rintalihaksen välistä (kuva 1) kyynärluun päässä olevaan ranneluuhun (processus
Styloidues ulnae), merkitty kohta.

kuva 1 kuva 2



B) VARTALON MITTAUS: HAARAKORKEUS.  Jalkojen pitää olla suorana ja väli 40 cm. 
Kantapäät, pohkeet, pakarat, hartiat ja pää pitää olla seinää vasten.

Standardi mittauskohteet:

- vartalon pituus
- haarakorkeus ( B ja C )
- käden pituus    (A)
- kaulan koko
- jalan koko

Urheilijan pyynnöstä voi olla uudelleenmittaus. Kuitenkin vain suurempi arvo ( korkeus ja pituus 
otetaan huomioon).

PUVUN MITTAUS

Puku mitataan ulkopinnasta. Varmista, että puku on venytetty, tasainen eikä siinä ole taitoksia. Puku 
merkitään ja mitataan tietyistä kohdista ja urheilija merkitään ja mitataan vastaavista kohdista. 

A Hihan sisäosan pituus (AL) mitataan saumaa pitkin kainalossa olevasta saumojen 
yhtymäkohdasta hihansuuhun saakka. Mitattu pituus ei saa olla suurempi kuin käden pituus 
eikä lyhempi  kuin käden mitta – 4 cm.

B Haaran sisäosan pituus (SL) mitataan puvun haarassa olevasta saumojen yhtymäkohdasta 
(SX) sisäsaumaa pitkin lahkeensuuhun. Mitattu pituus ei saa olla lyhyempi kuin urheilijan 
mitattu haarakorkeus. 



C) Haarakorkeus. Pystysuoraan maasta haaraan. Urheilijalla tulee olla puku päällään ja kengät 
jalassa samoin kuin ennen kuin hyppyä.  Mittauksen aikana jalkojen väli tulee olla 40cm ja 
täysin suorana. Mitatun haarakorkeuden tulee vastata mitattua vartalon mittaa.

Haarakorkeuden mittaaminen ja puvun sopivuus tulee tarkistaa samaan aikaan.

D)   Puvun sisäpuolella, aivan urheilijan lonkkaluun yläpuolella, tulee olla puvun ympäri ,vetoketjusta 
vetoketjuun, vaakasuoraan neulottu venymätön nauha. Tämän nauhan tulee olla 2-4cm leveä ja 
maksimi paksuus 2 mm.

Tämän nauhan päältä mitattu puvun ympärysmitta, puku venytettynäkään, ei saa ylittää 
vastaavaa vartalonmittaa. 

KILPAILUVARUSTEIDEN TARKASTUS

Mikä tahansa paikka urheilijasta voidaan mitata ja verrata sitä vastaavaan paikkaan puvussa. 
Kun urheilijalla on puku päällä tulee hänen ojentaa käsiä siten, että kyynärpäät ovat 30 cm 
vartalosta kun mitat otetaan. Jalkojen tulee olla myös suorana ja 40 cm päässä toisistaan. 
Urheilijan tulee seisoa suorana.

Puvun tulee joka osaltaan ja joka paikasta istua urheilijan vartaloon.

Puvun mittaustulosten tulee joka kohdasta olla seisoma-asennossa mitatun vartalon mittojen 
mukaisia  + 1-3 cm. Naisilla +2-4 cm. Poikkeuksena on kengän ympärille tuleva osa ( alkaen 
polvesta) jossa toleranssi on 10 cm  mittaan  joka on otettu kengän päältä, osan tulee  peittää 
kenkä. 



Hartia-kainaloalueen ympärysmitat tulee mitata kun urheilijalla on puku 
päällä ja kädet on ojennettu 45 asteen kulmaan vartalosta. 

Urheilijat mitataan myös ilman pukua samalla tavalla kädet ojennettuna 
45 asteen kulmaan vartalosta 

PUVUN VETOKETJU

Puku tulee sulkea vetoketjulla joka on keskellä puvun etuosaa ja jonka 
tulee yltää vähintään 1,5 enintään 5,0 cm solisluun yläpuolelle. 
Vetoketjun tulee olla täysin suljettu. Vetoketjun alapään tulee olla 
vähintään 10cm päässä haarasaumasta. 





KYPÄRÄ:
Kypärän muodon täytyy vastata joka puolelta pään muotoa. Kypärän ulkopinnan mitattu 
halkaisija ei saa olla yli 7 cm pään mitattua halkaisijaa suurempi.

Kuvassa pään mittaus



Mittaus kypärän kanssa:



Hyppypuku:

Puku  täytyy valmistaa vastaamaan seisoma-asennossa olevan vartalon muotoja toleransin 
ollessa  joka kohdassa 1-3 cm.
Poikkeus: kengän alueella puku saa olla max 10cm suurempi. Puvun pitää tulla kengän 
päälle. Hihan suissa max toleranssi viimeisen 10 cm matkalla on 4 cm hihan sovittamiseksi 
hanskan päälle. Hiha ei saa olla kättä pidempi eikä yli 4cm lyhyempi.

Puvun ilmanläpäisy on oltava vähintään 40 l/m²/s. Maksimi ero eri osien välillä ja  ulkoa 
sisään tai sisältä ulos on 12 l/m²/s . 



Kaula-aukon max ympärysmitta on kaulan mitta  .Kauluksen etuosa ei saa olla korkeammalla kuin 
solisluiden välisen kuopan alareuna. Kauluksen etureunan ja takareunan korkeusero max 5 cm.
Kaula-aukon reunus on venyvää nauhaa.



Puvussa saa olla ainoastaan yksi kiinteä, ei säädettävä, lenkki / lahje joilla puku voidaan 
kiinnittää kengän ympäri.

Lenkki on kiinnitettävä lahkeen alimpaan käänteeseen.



Kuva lenkin kiinnityksestä lahkeen alimpaan käänteeseen:



Hiha saa yltää max ranneluun puoliväliin. Hihanpään pitää olla suora eikä siinä saa olla  
integroitua peukaloreikää.



Standardisoitu pituuden mittauspisteet

Hihan sisempi puoli

Hihan sisäpituuden pitää 
vastata urheilijan vartalon 
mitattua pituutta –

- 4 cm mukavuustoleranssi
- 4 cm kokotoleranssi 

hanskoja varten Has



Lahkeen sisäpituuden tule olla sama kuin urheilijan vartalon mitta.                           
.     

Sisempi lahkeenpituus:



Miesten pukuun käytettyjen kangaspalojen lukumäärä



Puvun valmistuksessa huomioitavia kohteita:

Vetoketjuja ja lenkkejä ei lasketa. Vetoketjun max leveys on 15 mm.

Saumoja käytetään ainoastaan puvunosien toisiinsa liittämiseen ja niiden on oltava sisäpuolella.  
Saumavaran max leveys on 10 mm. Lisäsaumat tai saumojen keinotekoinen muotoilu kuten myös 
jäykisteet, poimut, teipit jne ovat kiellettyjä niin sisä-kuin ulkopuolellakin.

Piirrokset ( kuvat ) ovat puvunosien muotojen suhteen määrääviä.

.





Alusasut:

Alusasu muodostuu kahdesta osasta, paidasta ja housusta, jotka on tehty homogeenisesta

joustavasta materiaalista.

- keskellä paidan etuosaa voi olla vetoketju

- jos käyttää selkäsuojaa paidan sisäpuolella , kokopitkä vetoketju on pakollinen

- päällekkäikkyyksien ja saumojen kokonaispaksuus saa olla max 5 mm

Alusasujen kokonaispaksuus ei saa ylittää 3,00 mm. 

Ilmanläpäisy vähintään 60 l/m2.

Alusasujen koko, sopivuus  ja malli pitää vastata

vartalon muotoja.

Alusasua ei saa kiinnittää mihinkään vartalon 

osaan tai hyppypukuun( hihnat, koukut, teipit

tai muut kiinnitys- tai sitä auttavat materiaalit).

Hihan on päätyttävä ennen kyynärpäätä ja housujen 

ennen polvia



Käsineet:

Käsineiden koon täytyy vastata käsien kokoa. Materiaalin max paksuus on 5 mm.

Vain sormikkaita ( viisi sormisia ) saa käyttää. Saumat oltava sisäpuolella.la



Hyppykenkä:

Kengän kannan max korkeus on 45 mm ( mitataan sisäpuolelta )

Kengän sisäpuolen mitta ( koko ) saa olla max 2cm suurempi kuin jalka ja kenkä 
mitataan sekä sisä- että ulkopuolelta



Hyppysuksi:

).

Hyppysuksen max mitta 

on 145% hyppääjän 

pituudesta 

( taulukon mukaan



Suksen kärjen määrätty muoto tarkastetaan sapluunalla.

Suksen sivun profiili tarkastetaan elektronisesti. 

Suksen kärjen min korkeus pinnasta on 30 mm.

Suksen kannan max korkeus 10 mm.

Suksen minimipaino määräytyy suksen pituuden mukaan siten, että jokainen cm vastaa 10 g.

esim: 250 cm = 2500 g.

Suksen tasapainotukseen käytettyjä painoja ei oteta minimipainossa huomioon.



Suksisiteet:

Suksiside pitää asentaa sukseen siten, että keulan pituus on
korkeintaan 57 % suksen pituudesta.

Suksen kokonaispituus mitataan pohjapuolelta  



Kantakiilat:

Kengänkannan ja kantakiilan yhteenlaskettu
korkeus siteenpinnasta ei saa ylittää 70 mm 


