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XCX-kilpailut uutena 
kilpailumuotona

Eero Hietanen

1

2



19.10.2019

2

https://www.youtube.com/watch?v=P0b_LW1PBuc 30 sek ->

https://www.skiforbundet.no/fagportal/barn/fis/cross-
country-cross/

• Maastohiihdon kilpailujärjestelmän kehittämistyöryhmän kokous 
1/2019: 

• Tavoitteen lajitaitojen kehittäminen kompaktissa ympäristössä 
erityisesti lapsilla ja nuorilla 

• Ensimmäinen valtakunnallinen XCX-kisa toteutetaan Taivalkosken 
Hopeasomman loppukilpailussa alle 14-vuotaiden sarjassa.

• Kisaformaatista ja kisan suorituspaikoista jaetaan ennakkoon tietoa 
kentälle ja samalla pyritään siihen, että saadaan seurat järjestämään 
omia XCX-kisoja ja tekemään XCX-ratoja. 

• Taivalkosken HS-kisa videoidaan ja mallinnetaan keväällä 2020

XCX-kilpailut uutena 
kilpailumuotona

3

4



19.10.2019

3

Cross-Country – Cross-XCX -
kilpailuformaatti 
HS- loppukilpailussa

• Hiihtotapa: Vapaa (xcx-aina vapaalla)
• Kaavio: 
Karsinta (kaikki) + erävaihe

• normaali 30-sprinttikaavion mukaan
• alkuerät, välierät ja finaali
• Ajanotto normaalisti, ei B-finaalia 

Tulevaisuudessa lisäksi mahdollinen: 
• Karsiutuneille toinen väliaikalähtö, jonka perusteella 

määräytyy lopullinen sijoitus sijat 31 ->. (HS-finaalissa ei 
vielä mahdollista aikataulu- ja rataa liittyvistä haasteista 
johtuen). Ei toteudu Taivalkosken HS-finaaleissa

• XCX-kisoille omat säännöt

Lähtö

Maali

Hyppyri

HOPEASOMPA 2020
Taivalkoski
XCX-rata (755 m)
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Cross-Country – Cross-XCX –rata

Reitin kokonaispituus n. 600-
800 m (ohjeellinen)

• Reitti olisi hyvä olla riittävän 
leveä, jotta useampi hiihtäjä 
mahtuu radalle yhtä aikaa.

• Hiihtäjillä tulee olla 
suojalasit päässä.

XCX –radalle sopivia 
suoritteita 

LÄHTÖSUORA
• Kaistoitus (tasatyöntö)

TASAINEN
• Aaltolatu 
• Askelkäännökset, 360 astetta
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XCX –radalle sopivia 
suoritteita 

ALAMÄKI
• pujottelu

ALAMÄKI
• Aaltolatu

XCX –radalle sopivia 
suoritteita 

ALAMÄKI
• pieni hyppyri
• laskun lopussa kurvi -käännös (jossa 

voi olla kallistus). 
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XCX – radalle sopivia 
suoritteita 

YLÄMÄKI
• Pujottelu, silmukka (kepin kiertäminen)

MAALISUORA 
• Kaistoitus

• Suositukset seuroille ja piireille seuraavien kilpailumuotojen 
järjestämistä 

1. Sprintti ajanotolla ja ilman ajanottoa 
2. Yhteislähtökisat 
3. XCX-kisat erityisesti hiihtokoulu- ja hopeasompaikäisille 
4. Sekapariviestit
5. Sekaviestit

Maastohiihtokilpailuiden 
kehittäminen 
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Sprinttikisa ilman ajanottoa, 16-kaavio

Sprinttikisa ilman ajanottoa, 16-kaavio
- Kaikilla 4 lähtöä 
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Sprinttikisa ilman ajanottoa, 18-kaavio
Kaikilla 4 lähtöä

KIITOS!
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