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HOMOLOGOINTI 

•Homologointi on ”työkalu”, jolla tarkistetaan radan rakenteet 

ja varmistetaan että: 

• Rata on ICR sääntöjen  

     mukainen 

• Rata soveltuu kilpailuun  

     tasoon, hiihtotapaan ja  

     kilpailumuotoon 

• Suorituspaikka mahdollistaa  

     hiihdon promootion parhaimmillaan 

• Hiihdon ilo, nautinto ja muut tunteet välittyvät! 
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HUOMIOITAVAA KAUDELLE 2014-
2015 

• FIS -kilpailuja ei saa myöntää sellaisille paikkakunnille, joiden 

ratoja ei ole homologoitu 

• Kilpailuhakemuksessa on oltava homologoitujen ratojen 

numerot 

• Vastuu järjestäjillä sekä Maastohiihto ry:llä 

• Mikäli FIS –kilpailut järjestetään ei-homologoidulla radalla, 

kilpailijat eivät saa FIS -pisteitä 

• Vastuu TD:llä 

• FIS –kilpailuja voi järjestää promootio mielessä ei-

homologoiduilla radoilla vain FIS SC R&C (Sub-Committee for 

Rules and Control) luvalla 

• Jury voi edelleen hyväksyä FIS –kilpailut homologoidusta 

ladusta muutetulla reitillä lumenpuutteen vuoksi 



HUOMIOITAVAA ENSI KAUDELLE 

• FIS:n huomautus 

• Suomi saanut FIS:ltä siirtymäajan homologoida FIS –

kilpailuja pitävät hiihtokeskukset. Siirtymäaika loppuu 

vuoden päästä. 

• Kaudella 2013-2014 kaikki FIS –kilpailut Suomessa 

mahdollistavat FIS –pisteiden saannin 

• Homologointityö arvokilpailuihin 

• Sotilaiden MM v. 2014 Sodankylässä 

• Veteraanien MM hiihdot v. 2016 Vuokatissa 

• Lahden MM hiihdot 2017 

• Uusi sääntö ICR 311.2.8 



311.2.8 

• Continental cup- sekä FIS -kilpailuissa radat, joiden 

suurin nousu on vähintään 25 metriä ja/tai korkein kohta 

on alle 1.800 metriä, voidaan homologoida. 

 



SUUNNITTELUVAIHE1/2 

• Suunnittelu, muutos- ja 

muokkaustyöt tehtävä hyvissä 

ajoin kesällä 

• Radan vaikeuden on oltava 

kilpailun arvon mukainen 

• Lyhyillä kierroksilla 

huomioitava kuitenkin ladun 

riittävä vaihtelevuus ja 

vaativuus 

• Kumpuileva osuus 

• 5 km:llä kaksi päänousua 30 -80 

m:n korkeuserolla 

• Luonnonläheisyys ja – 

muotoisuus säilytettävä 

mahdollisimman pitkälle 



SUUNNITTELUVAIHE 2/2 

• Tarvitaan alueen 

kartta 1:2000 metrin 

korkeuskäyrällä 

• Stadion kartta 1:500 

• Juottopaikat 

yhteislähdössä 

• Leveys + 6m, pituus 

30 m 

• Leveydet silloissa ja 

tunneleissa HI:n 

harkinnassa 
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ANALYYSIVAIHE 

• Suunnitelman toteuttamiskelpoisuus 

• Mitä halutaan? 

• Onko stadionin eri kattaukset huomioitu 

• Onko logistiikka, yleisö, ensiapu, TV yms. huomioitu 

• ICR:n vaatimukset 

• Suorituspaikkojen jatkokäyttö 

• Mittaaminen 

• Sertifiointimateriaalin teko 
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NOUSUJEN VAATIMUKSET 



LEVEYSVAATIMUKSET 



NOUSUJEN MÄÄRÄ 



SPRINTIN HOMOLOGOINTI 

• Perinteisen sprintin suunnittelu on osoittautunut erityisen haasteelliseksi 

• Vaatimuksena perinteisen potkullinen hiihto -> pitovoitelu 

• Vähintään kaksi nousua, joissa nousukulmat 12-18% 

• Löydyttävä vähintään yksi  

20 m:n ja yksi 15 m:n nousu 

• Maalisuora lievään ylämäkeen 

• Ratojen leveyden osalta kategoriat: 

• Perinteinen C (leveys 6 m) 

• Vapaa D (leveys 9 m, paitsi  

laskuissa 6 m)  
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TILAVAATIMUKSET 

Tulossa homologointiohjeisiin 2014 
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COC JrWSC WC WSC OWG 

Media 300 m2 300 m2 2000 m2 minimissään 5000 m2 6000 m2 (Sotshi) 

Tiimit 4000 m2 6000 m2 5000 m2 6000 m2 6000 m2 (Sotshi) 

Järjestäjien pysäköinti 300 m2 400 m2 400 m2 400 m2 400 m2 

VIP pysäköinti 200 m2 200 m2 300 m2 400 m2 400 m2 

Radasto Määrittyy 

kilpailukäytössä olevan 

radaston mukaan 

0,5 – 0,8 km2 Määrittyy 

kilpailukäytössä olevan 

radaston mukaan 

0,8 – 1 km2 0,8 – 1 km2 



YLEISÖREITIT 





LADUNVARSIKATSOMOT 



YHTEENVETO 

• Säännöillä turvataan 
mahdollisimman tasapuoliset 
olosuhteet hiihtäjille 

•Koskee myös kilpailuista saatavia FIS –
pisteitä 

 TD:n vastuu! 

•Säilytettävä hyviä hiihdettäviä kohtia 

•Valmentajien ja urheilijoiden kasvaneet 
vaatimukset 

• Kokemuksista voi suositella 3,75 km 
tai 5 km pisimmäksi lenkiksi 

•Hiihtäjien taktikointi lisääntyy 

• Hiihtourheilu on viihdettä 

•TV hakee lisää monikanavaista sisältöä ja 
draamaa 

 Promootion, TV:n ja markkinoinnin 
vaatimukset lisääntyneet 

•Tapahtuma yleisölle 
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KIITOS! 


