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FIS, Timing Booklet
 https://data.fis-ski.com/media/services/timing-and-data/timing-booklet-cross-country-nordic-combined-

draft.pdf

• Kaikissa FIS:n kilpailukalenterissa olevissa 

kilpailuissa on käytettävä säh-köistä ajanottoa. 

Sähköisen ajanoton varmistuksena tulee aina 

käyttää käsiajanottoa. Molemmista järjestelmistä 

saatuja tuloksia on verrattava kes-kenään. (ICR 

316.1). 

• Kaikki käytetyt ajoituslaitteistot kuten lähtöportit, 

valokennot, maalikamerat on oltava FIS:in

toimensta tyyppihyväksyttyjä.

Sääntömuutoksia

https://data.fis-ski.com/media/services/timing-and-data/timing-booklet-cross-country-nordic-combined-draft.pdf


FIS, Timing Booklet, jatkuu..

Kilpailujen luokitus luokka

NC National Championships 2 

FIS FIS Race 2 

JUN Junior Race 2 

NJC National Junior Championships 2 

Sääntömuutoksia



FIS, Timing Booklet, Level 1 to 4 

Individual and Sprint Qualification: 

• Photo cell or photo finish camera time is used as 

official finish time

Sääntömuutoksia



FIS, Timing Booklet, Level 1 to 4 

Sprint Finals: 

• Photo cell or, photo finish camera times are 

considered as official times, as they can guarantee a 

resolution of <=1/100s only 

• In case of ties and in case of very little finish time 

difference of two or more athletes (<0,075s), photo 

finish system or video camera is used in order to solve 

the tie. 

Sääntömuutoksia



FIS, Timing Booklet, Level 1 to 4 

Mass Start, Pursuit, Gundersen and Team Sprint: 

• Photo cell or photo finish camera time is used as 

official finish time. 

• In case of ties and in case of very little finish time 

difference of two or more athletes (<0,075s), photo 

finish camera or video system is used in order to solve 

the tie. 

Sääntömuutoksia



Kausi 2018-2019 

• Ylimenokausi, FIS-booklettia ei tarvitse vielä 100 % 

noudattaa

• Timing-report vaaditaan, muuten FIS-pisteitä ei saa

• Timing-reportin vastuuhenkilö on ajanoton päällikkö, ei

TD, mutta TD:n tulee varmistaa, että raportti tehdään

ja lähetetään XML-muodossa FIS:lle.

Mitä tarkoittaa FIS-kisojen TD:lle



Laitteistot, toimenpiteet (TD:n hyvä tietää)

• Kisassa käytettävät laitteet tulee olla kahdennetut, ja 

esimerkiksi kaapelointi lähdöstä ajanottoon tulee olla 

kahdennettu (ja eri reittiä).

• Ajanottolaitteiden tulee olla homologoidut, lista

laitteista löytyy:

https://gbski.com/docstore/ICR/Homologated%20Timi
ng%20Equipment%20Dec%202016.pdf

Mitä tarkoittaa FIS-kisojen TD:lle

https://gbski.com/docstore/ICR/Homologated Timing Equipment Dec 2016.pdf


Laitteistot, toimenpiteet (TD:n hyvä tietää)

• Sekä lähdön että maalin tapahtumista pitää olla 

käsikirjanpito, meillä puuttuu yleisesti lähdön 

todellisten aikojen käsikirjanpito

Mitä tarkoittaa FIS-kisojen TD:lle



Jos jotain sattuu,  ICR 316.2

• Jos sähköiseen ajanottoon tulee ohimenevä vika, tänä 
aikana käytetään käsin otettuja aikoja, mitkä korjataan sillä 
keskimääräisellä erolla, mikä kilpailun aikana muodostuu 
sähköisen ja käsiajanoton välille. 

• Jos sähköinen ajanotto katkeaa kilpailun aikana usein tai 
kokonaan, kaikille kilpailijoille käytetään käsiajanottoa.

• Mikäli tuloslaskennassa käytettävät ajat ovat käsiaikoja, 
lähtöaikoina on käytettävä todellisia lähtöaikoja.

Mitä tarkoittaa FIS-kisojen TD:lle, ...



• TD:n hyvä varmistaa etukäteen, että:

• Ajanotto seuraa kisassa, mikä on average time 

difference.

• Kisassa on saatavilla the actual start times

Mitä tarkoittaa FIS-kisojen TD:lle, ...



Muuta

• At the end of each race or competition, before sending 

out the competition results, times from the timing 

systems and the computer results system must be 

compared and cross checked for accuracy.

• All elements of the timing installation must be installed 

and be in good working order at least one hour before 

the beginning of the competition.

Mitä tarkoittaa FIS-kisojen TD:lle, ...



• Ajanottolaitteet ja kaapelointi tuplattava

• Kellolaitteiden oltava homologoituja

• Käsivarmistukset kunnossa, myös lähtöajat

• Ajanottolaitteet synkrointu keskenään (laitevalmistajan
ohjeilla)

• Kisa-aikana virallinen valtakunnan (GPS) aika

Lyhyesti



• Jokaiselle urheilijalle lähtöaika samalta laitteelta, joka
samalla kirjoittaa ajan paperille

• Sama maalissa, yksi laite rekisteröi joka urheilijan

• Lähdön ja maalin laitteet voivat olla keskenään eri laitteita

• Tulokset ovat silloin puhdasta vähennyslaskua ja muotoilua
(siinä auttaa esimerkiksi ExTime)

Lyhyesti







Kiitoksia ajastanne, ajan mittaaminenhan on ollut 

viimeisten vuosien pääharrastukseni, ei enää.

Jorma, Teiden rinteiltä.


