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Muutosesitykset

2.1.1. Kilpailuluvan hakeminen

Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen kilpailulupahakemukset tulee jättää maastohiihdon 
osalta 30.4. 15.6. mennessä kaksi vuotta ennen tapahtuman sisältävää kilpailukautta Liiton 
toimistoon.
Rullahiihdon valtakunnallisten mestaruuskilpailujen kilpailulupahakemukset tulee jättää 
maastohiihdon osalta 30.4. 31.8. mennessä yksi vuosi ennen tapahtuman sisältävää 
kilpailukautta.
FIS-kilpailujen kilpailulupahakemukset tulee jättää maastohiihdon osalta 15.6. mennessä 
ennen ao. kilpailukautta ja kansallisten kilpailujen lupahakemukset seuraavalle kilpailu-
kaudelle tulee jättää maastohiihdon osalta 31.8. mennessä.
Kansallisten kilpailujen hakemukset jätetään sähköisesti Liiton hiihtokalenterijärjestelmän 
kautta. Rullahiihto- ja hiihtotunnelikisoja haetaan viimeistään puoli vuotta ennen niiden 
järjestämistä suoraan Liitolle toimitettavalla hakemuksella.
Piirin ja alueen mestaruuskilpailujen sekä piirikunnallisten kilpailujen lupahakemukset 
käsitellään myös Liiton hiihtokalenteri-järjestelmän kautta edellä mainitussa aikataulussa, 
ellei alue tai piiri erikseen muuta ilmoita.
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2.1.5. Ilmoittautuminen (1)

Ilmoittautuminen on tehtävä Liiton hallinnoimaa KILMO-
ilmoittautumisjärjestelmää tai muuta Liiton hyväksymää sähköistä 
järjestelmää käyttäen tai kirjallisesti Liiton mahdollisesti antamia tarkempia 
ohjeita noudattaen.
Ilmoittautumisessa on mainittava seuran ja kilpailijoiden nimet ja 
kilpailijoiden lisenssinumerot täydellisinä sekä ne kilpailulajit ja -matkat, 
joihin kukin kilpailija tai joukkue osallistuu. FIS-kilpailuissa on ilmoitettava 
myös urheilijan FIS-koodi sekä kansallisiin kilpailuihin osallistuvan ulkomaisen 
urheilijan oma kansallinen lisenssinumero.
Ilmoittautumisiin on aina merkittävä myös yhteyshenkilön nimi, 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Puhelimitse tai muuten suullisesti 
annettu ilmoittautuminen on välittömästi kirjallisesti vahvistettava.

2.1.5. Ilmoittautuminen (2)

KILMOa käytettäessä takarajana on viimeisen ilmoittaumispäivän kelloaika 
23:59.
Ikärajoitetuissa sarjoissa on ilmoitettava myös kilpailijan syntymävuosi. 
Seuran ilmoittaja vastaa ilmoitettujen ikä-, sukupuoli- ja lisenssivaatimusten 
täyttymisestä.
Urheilija ja hänen edustamansa seura saavat keskenään sopia, miten 
ilmoittautumisen käytännön järjestelyt hoituvat. Seuralla on lopullinen 
vastuu osallistumismaksujen suorittamisesta. Osallistumisilmoitus on 
kilpailijaa sitova.
Kilpailijan saa samana päivänä ilmoittaa vain yhteen kilpailuun ja yhteen 
sarjaan.
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2.2.11. Ilmoittautumiset
mestaruuskilpailuihin (1)
Ilmoittautumisen valtakunnalliseen mestaruuskilpailuun on oltava kilpailujen järjestäjällä 
seitsemän (7) päivää ennen ensimmäistä kilpailupäivää.
Viesti- ja joukkuekilpailujen osalta on ilmoitettava seuran joukkueet sekä kunkin joukkueen 
jäsenet kilpailijoiden lisenssinumeroineen ja suoritusjärjestys sekä mahdollinen joukkueen 
nimi. Jos seurasta ilmoitetaan useampia joukkueita samaan sarjaan, on ilmoittajan 
merkittävä näille paremmuusjärjestys. Mahdolliset muutokset on ilmoitettava kilpailua 
edeltävänä päivänä 2 tuntia ennen joukkueenjohtajien kokousta.
Ennen tätä ajankohtaa ei järjestäjä saa julkistaa joukkueiden kokoonpanoa.
Vajaita viestijoukkueita ei saa ilmoittaa, mestaruuskilpailuihin saa osallistua vain täydellä 
joukkueella. Jokaisen viestijoukkueen urheilijan tulee noutaa oma kilpailunumero 
järjestäjän määrittämästä paikasta viimeistään 30 minuuttia ennen viestikilpailun 
virallista lähtöaikaa. Muussa tapauksessa seura tai viestijoukkue menettää 
osallistumisoikeutensa kyseiseen viestikilpailuun. Tuomarineuvostolla on mahdollisuus 
antaa joukkueelle osallistumisoikeus force majeure tapauksissa.

2.2.11. Ilmoittautumiset
mestaruuskilpailuihin (2)
Viestikilpailuissa ei ole mahdollista sekajoukkueiden ilmoittaminen, joukkueen 
jokaisen jäsen on edustettava samaa seuraa ja oltava samaa sukupuolta.
Piirikiintiöidyissä SM- ja vastaavissa sarjoissa kilpailijavalinnan tekee piiri, joka 
tiedottaa osallistumisoikeudesta kilpailujen järjestäjälle sekä valittujen seuroille 
ilmoittautumista varten.
Tuomarineuvosto voi hyväksyä ainoastaan erittäin poikkeuksellisen syyn perusteella 
jälki-ilmoittautumisen edellyttäen, että se on perusteluineen toimitettu kirjallisena 
kilpailukansliaan ennen joukkueenjohtajien kokousta. 
Kilpailussa, jossa osallistumista on piireittäin rajoitettu, voidaan kilpailijan tai 
joukkueenvaihto suorittaa tuomarineuvoston hyväksymän syyn perusteella piirin 
nimeämän joukkueenjohtajan esityksestä kilpailua edeltävänä päivänä 2 tuntia 
ennen joukkueenjohtajienkokousta. Korvaava kilpailija tai joukkue saa korvatun 
kilpailunumeron ja lähtöajan tai –paikan.
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2.3.9. Mestaruuskilpailujen palkinnot

Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen eri kilpailulajeissa ja sarjoissa jaetaan mitalit 
kullattuna, hopeoituna ja pronssisena kolmelle parhaalle. Joukkuekilpailuissa (ml. 
parisprintti) mitalit jaetaan vastaavasti sekä joukkueiden jäsenille että edustetulle seuralle. 
SM-mitalit jaetaan ja Suomen mestarin arvo myönnetään vain, mikäli osallistujia sarjaa 
kohti on vähintään kymmenen. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske joukkuekilpailuja eikä 
veteraanien SM-kilpailuja.
SM-kisajärjestäjä kustantaa ja tilaa mitalit liiton ohjeistuksen mukaan.
Lisäksi järjestäjä antaa muita palkintoja nuorten sarjoissa vähintään 15 %:lle sekä 
Hopeasompa-sarjoissa vähintään 30 parhaalle sprinttisarjoissa, 25 20 parhaalle 
henkilökohtaisissa normaalimatkojen sarjoissa ja 10 parhaalle/sarja viestisarjoissa.
SM-kisoissa (yleinen sarja, nuorten sarjat ja Hopeasompa-loppukilpailun 16-v sarja) 
palkitaan myös henkilökohtaisten matkojen voittaneiden kilpailijoiden henkilökohtainen 
valmentaja. Liitolla on oikeus jakaa kilpailulajikohtaisia kunniapalkintoja.
Valtakunnan mestaruuskilpailujen eri kilpailulajeissa mitalit jakavat ensisijaisesti Liiton 
johtokunnan tai maastohiihdon johtoryhmän jäsenet.

3.1.1. Lämpötilan ja sään vaikutus

Jos ilman lämpötila on tuntia ennen kilpailun ensimmäistä lähtöä kylmempi kuin –20.0 °C, ei 
kilpailua saa järjestää.
Jos ilman lämpötila on –17.0 –15.0 ja –20.0 °C välillä tulee tuomarineuvoston kokoontua ja tehdä 
päätös kilpailun pitämisestä ottaen huomioon radan, tuulen ja kosteuden vaikutus kilpailijoihin.
Kuitenkin 20 km:llä ja sitä pidemmillä matkoilla sekä 16-vuotiaiden ja nuorempien sarjoissa on 
kilpailun järjestäminen kielletty, mikäli ilman lämpötila on alhaisempi kuin –17.0 –15.0 °C.
Veteraanien SM-hiihtojen pakkasraja on –17 °C.
Tuomarineuvosto voi poikkeustapauksissa sallia kilpailemisen kuivassa ja tuulettomassa säässä, 
vaikka lämpötila alittaisi edellä mainitun rajan, ei kuitenkaan 16-vuotiaiden ja nuorempien sarjoissa. 
Kilpailijoita ei voida tällöin velvoittaa osallistumaan eikä kilpailulla saa olla luokittelu- tai 
katsastusmerkitystä.
Kilpailun johtaja vastaa siitä, että lämpötila mitataan maalialueella ja radan oletettavasti 
kylmimmässä paikassa tuntia ennen kilpailuja varjossa metrin korkeudelta.
Tämän pykälän määräykset eivät koske massahiihtoja. Niiden sallitusta lämpötilasta on säädetty 
kansainvälisissä säännöissä.
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3.1.4. Ikäryhmät ja alaikärajat

Kilpailijan tulee tulisi osallistua ikäluokkansa mukaiseen sarjaan, mikäli 
sellainen on tarjolla.
Hopeasompa-loppukilpailuissa henkilökohtaisten sarjojen alaikäraja on 
13 vuotta. Viestikilpailussa alaikäraja on 12 vuotta.
Viimeistä vuotta 16-sarjassa hiihtävä voi osallistua 17-vuotiaiden SM-
kisoihin, jos kisoissa ei ole omaa ikäsarjaa.
Massahiihtotapahtumissa osallistujien ikäraja on kilpailunjärjestäjän 
päätettävissä. Järjestäjän tulee huomioida osallistumisen ikärajaa ja 
ikäkategorioita määrittäessään kilpailun pituus, kilpailuradan 
vaativuus, vallitsevat olosuhteet ja kilpailun taso.

3.1.8. Lähtöarvonta

Lähtöjärjestyksen muodostamisessa ja/tai lähtöryhmien määräämisessä voidaan aina 
käyttää FIS-pisteitä tai muuta hyväksyttyä pisteytysjärjestelmää.
Jos mestaruuskilpailujen henkilökohtaisessa lajissa tehdään lähtöarvonta, menetellään 
seuraavasti:
• Yleisen sarjan kilpailuun muodostetaan kaksi tai useampia lähtöryhmiä. Ryhmittelyn 

suorittaa järjestäjän avustuksella Liiton tähän tehtävään nimeämä henkilö.
• Nuorten sarjoissa muodostetaan lähtöarvontaa varten kaksi tai useampia lähtöryhmiä. 

Ryhmittelyn suorittaa järjestäjän avustuksella Liiton tähän tehtävään nimeämä henkilö.
• Hopeasompa-loppukilpailujen henkilökohtaisissa sarjoissa järjestäjä ja TD sopivat 

lähtöryhmien määrästä henkilökohtaisten lajien 15- ja 16-vuotiaiden sarjoissa 
muodostetaan kolme lähtöryhmää. Ryhmittelyperusteena on piirien ilmoittama 
paremmuusjärjestys.

Kunkin kilpailijan lähtöryhmän tulee näkyä julkaistavissa lähtölistoissa.
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XCX-kilpailuformaatti

• Sprintti kaltainen, hiihtotaitoja kehittävä kilpailumuoto
• Karsinta + normaali sprintin 30 hiihtäjän kaavio (alkuerät, välierät ja finaali)
• XCX-rata (soveltuvuus ja lopullinen katsottava paikan päällä):

• Lähtösuora tasainen tai alamäki
• Pujottelu tasaisella (3 kaistaa)
• Lasku jossa aaltoja 3–4 noin 10 m välein
• Pujottelu alamäkeen
• 360 mutka kallistuksella
• Loppusuora (voi olla pujottelu, jos on tilaa min. 3 kaistaa)

• Ensimmäinen valtakunnallinen XCX-kilpailu toteutetaan Hopeasomman 
loppukilpailussa Taivalkoskella tänä talvena alle 14-vuotaiden sarjassa.

Muuta

• Veteraanien SM-hiihdot
• N150 sarja lisätään veteraanien SM-viesteihin.
• Sprinttikilpailuja ei lisätä veteraanien SM-kilpailuiden ohjelmaan.
• Veteraanien SM-pitkän matkan kilpailut hiihdetään vuorovuosina perinteisellä 

ja vapaalla hiihtotavalla. Kilpaluissa ei ole lähtöryhmiä, selkänumeroita eikä 
sarjoja 5 vuoden välein.

• Maakuntaviestit eivät ole liiton alaisia kilpailuja, joten SHL ei ota 
kantaa niiden sääntöihin.

• Kilpailijalla ei ole kilpailuoikeutta sen seuran nimissä, jonka jäsen-
maksua hän ei ole maksanut (ei ole seuran jäsen).
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Muuta

• Kuntosarjoja saa järjestää, asiaa ei ole säännöissä kielletty
• Liiton määrittelemät kansallisten ja FIS-kilpailujen osallistumismaksut ovat 

maksimisummia, jotka osallistujilta/seuroilta saa periä.
• Kilpailujen tasosta ja osallistujien määrästä riippuen jaetaan palkintoja 

kilpailijoille heidän sijoitustensa perusteella mahdollisimman runsaasti ja 
nuorten sarjojen osalta ainakin 15 %:lle ja aikuisten sarjoissa ainakin 10 
%:lle kilpailun loppuun suorittaneista.

• Kotimaan kilpailusääntöihin liittyvät muutosesitykset tulee toimittaa 15.6. 
mennessä. Kiitos jo nyt sääntömuutosesityksistä, kehitytään ja kehitetään 
hiihtoa yhdessä!

Kauden 2020-2021 
muutosesitykset
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Nuorten kilpailujärjestelmä

• 12-vuotiaat nostetaan Hopeasompaan ja 16-vuotiaat nuorten SM-
hiihtoihin.

• Hopeasompasarjat
• Henkilökohtaiset sarjat: 12-, 13-, 14-, ja 15-vuotiaat
• Viestit: 13- (alaikäraja säännöissä 12 v) ja 15-vuotiaat

• Nuorten SM-hiihdot
• Henkilökohtaiset sarjat: 16-, 17-, 18-, 20- ja 23-vuotiaat
• Viestit: 18- ja 20-vuotiaat

Kilpailujen luokittelu

• Piirikunnalliset kilpailut poistetaan ja jatkossa järjestetään vain 
kansallisia kilpailuja. Suomen Cup ja FIS-kilpailut säilyvät luokittelussa 
kuten aikaisemminkin.

• Kilpailulupamaksu kansallisille kisoille sijoittuisi piirikunnallisten ja 
kansallisten kisojen kilpailulupamaksujen välimaastoon.

• Kilpailulisenssijärjestelmää uudistetaan niin, että lisenssejä on alle 16-
vuotiaille (Skipassi) ja yli 16-vuotiaille.
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KILMO

• KILMO-järjestelmä uudistuu ja mahdollistaa sen, että 
ilmoittautumisen ja maksamisen voi tehdä kilpailija itse tai kootusti 
seuran ilmoittaja.

TD-toiminnan 
lomakkeet
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Muutokset

• TD-raporttiin lisätään
• Lumetusjärjestelmä/säiliölunta
• Vaaratilanteita

• Sanktiolomakkeeseen lisätään
• Valitusoikeus ja –prosessi, onko käyty läpi urheilijan kanssa?

• Tulevaisuudessa netissä täytettävä TD-raporttilomake?

Kiitos!
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