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Yleisiä suuntaviivoja  

 

●Kokonaisuudistus on tehty 2012 

●Uudistustarve on vähäinen 

●Homologointiin liittyvät säännöt ovat pääosin 

siirtyneet homologointimanuaaliin 

●Erilaisten ohjeiden (guideline) määrä lisääntyy 



     

  

ICR:n muutokset 2015  

 

●313.4.2 

●”Siinä tapauksessa, että kilpailija loukkaantuu 
alkuverryttelyn aikana, tuomarineuvosto voi sallia ko. 
kilpailijan korvaamisen kilpailun alkuun saakka, jos 
tapahtumasta on raportoitu tuomarineuvostolle ja 
lääkintähuollon päällikkö vahvistaa tapahtuman. ” 

●Aikaisemmin aikarajana oli ”myöhemmin kuin kaksi tuntia 
ennen kilpailun alkua” 

●Keskustelua siitä voisiko vaihtaa kilpailun aikana? 



     

  

316. Ajanotto  

 

●316.4.1 

●”Seuraavia sähköisiä ajanottojärjestelmiä voidaan käyttää 

virallisten tulosten saamiseksi: 

●- Sähköinen ajanotto, joka perustuu valokennoihin. 

Mittauspiste on sijoitettava 25 cm lumipinnan yläpuolelle. 

●- Maalikamerajärjestelmä. Mittauspiste on ensimmäisenä 

maalilinjan ylittävän jalan kärki.” 

●Poistettu sähköinen ajanotto, joka perustuu tunnistimiin. 



     

  

Yhteislähtökilpailut / yhdistelmähiihto 

 

●322.3.2 

●”Varamiehen tulee lähteä samasta lähtöpaikasta kuin 

korvattava urheilija olisi lähtenyt edellyttäen, että 

varamiehen FIS-pisteet ovat samat tai paremmat kuin 

korvattavan urheilijan. Jos FIS-pisteet ovat huonommat, 

varamiehen tulee lähteä lähtöalueen perältä.” 

●Sääntö koskee yhdistelmähiihtoa ja vastaa muutoksen 

jälkeen yhteislähtökilpailun sääntöä.   



     

  

Sprinttiviesti 

 

●326.4.2 /326.4.4 

●Sprinttiviestissä on normaalisti kaksi alkuerää, joita käytetään 
valikoimaan loppukilpailuun pääsevät joukkueet. Joukkueet 
tulee jakaa tasaisisesti ryhmiin seuraavien periaatteiden 
mukaisesti: 

●- Kokonaispisteiden mukaan paras joukkue sijoitetaan ryhmään 
A. 

●- Jäljellä olevat joukkueet sijoitetaan vuorotellen pareittain eri 
ryhmiin (esim. joukkue 2 ja 3, joukkue 4 ja 5 jne.) 

●- Ryhmien välinen järjestys arvotaan. 

 

 

 





     

  

Massahiihtokilpailut 

 

●381.6.1 

●….”Tuomarineuvosto voi antaa rangaistuksen 

kilpailijoille, jotka käyttäytyvät epäurheilijamaisesti tai 

eivät noudata näitä tai kilpailun omia sääntöjä.” 

●”Massahiihdossa kilpailijan tulee: 

●- Noudattaa kilpailua varten annettuja erityisiä 

määräyksiä (esim. roskaamisesta)” 



     

  

396 Rullasuksikilpailut 

 

 

●396.2.8 

●Kilpailijat saavat vaihtaa tai korjata välineitä kilpailun 

aikana, mutta heidän täytyy tehdä se ilman muuta 

ulkopuolista apua kuin että heille annetaan välineitä tai 

työkaluja. Rullasuksien vaihto tulee tehdä säännön 

343.12.2 mukaisesti 



     

  

396 Rullasuksikilpailut 

 

 

●396.2.11 

●Mikäli kilpailun järjestäjä tarjoaa rullahiihdon välineet, 

rullasuksien vaihto kilpailun aikana voidaan tehdä 

ainoastaan virallisessa vaihtopaikassa (karsinassa) 

sääntöjen 343.12.2.-343.12.3 mukaisesti). 



     

  

396 Rullasuksikilpailut 

 

 

●396.2.12 

●Mikäli kilpailun järjestäjä tarjoaa rullahiihdon välineet, 

rullasuksien korjaaminen virallisten harjoitusten aikana 

tai ennen kilpailua voidaan tehdä ainoastaan virallisella 

huoltopisteellä järjestäjän valvonnassa. 



KIITOS ! 


