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KANSAINVÄLISTEN KILPAILUSÄÄNTÖJEN 

MUUTOKSET

Keskustelua kilpailumuotojen vähentämisestä 

sekä perinteisen ja vapaan hiihtotavan 

suhteesta 

Muutokset kaiken kaikkiaan vähäisiä



302.1.1.

FIS nimittää seuraavat toimitsijat:

Talviolympialaisissa ja MM-kilpailuissa: Tekninen 
asiantuntija TD), TD-assistentti, tuomarineuvoston 
jäsenet, FIS:in kilpailupäällikkö (RD) sekä 
kilpailupäällikön assistentti (RDA).

……..

FIS:in kilpailupäällikön assistentilla (RDA)ei ole 
tuomarineuvostossa normaalisti äänioikeutta, 
mutta hän voi toimia RD:n täysivaltaisena 
sijaisena tämän ollessa estyneenä.



302.3.4

Ajanoton ja tuloslaskennan päällikkö

………

- Valvoo ajanoton ja tulospalvelun raportin (TDTR) 

valmistelua sekä varmistaa, että kilpailun tulokset 

välitetään FIS:iin sähköisesti xml-tiedostona välittömästi 

kilpailun päätyttyä. Raportti voidaan tarvittaessa 

tulostaa paperille (vain siinä tapauksessa, että TD:llä ei 

ole mahdollista kirjautua omalle sähköiselle 

raporttilomakkeelle) xml-tiedonsiirron todentamiseksi. 

TDTR-ohjelmisto löytyy FIS:in nettisivustolta.



302.3.6

Hiihtotapavalvontaa koskeva sääntö:

Poistettu maininta valvojille jaettavista valvontakorteista.

303.3.1

Tarkennettu tuomarineuvoston toiminnan ajanjaksoa:

Tehtävät alkavat, kun tuomarineuvosto on nimitetty ja 

päättyvät, kun viimeisen kilpailun vastalauseista on 

päätetty ja viralliset tulokset on julkaistu.



Juryn tehtävät (ICR 303.4.2-303.4.4)

- Tehtäväluettelo on esimerkinomainen, ei tyhjentävä

- Ennen kilpailua: suolaussuunnitelma, tulosten 

tiedonsiirto XML-muodossa FIS:iin ja ajanoton ja 

tulospalvelun (TDTR) raportin sähköinen tiedonsiirto 

FIS:iin

- Kilpailun aikana: Päättää kilpailuradan suolauksesta, 

mikäli se on tarpeellista.

Korvaukset (304.1.1): Kilpailun virkailijoilla on oikeus nimitykseensä liittyviin 

kulukorvauksiin matkakustannusten osalta (mukaan lukien mm. lentoliput, 

matkatavaramaksut auton vuokrauskulut/kilometrikorvaukset, siirtymät 

lentokentälle/kentältä, viisumikulut, sairausvakuutuskulut, lentokenttä- ja 

pysäköinnin kulut, moottoritiemaksut) sekä ilmaiseen majoitukseen ja 

ruokaan tehtävien aikana. 



310.1. Kilpailumatkojen ja hiihtoratojen taulukko

Viestikilpailu (joukkueessa 3 tai 4 kilpailijaa, voi 

olla sekajoukkue)

Uudet radan pituudet 7,5 ja 10 km.

…..

Taulukkoa sovelletaan, kun järjestetään monikierroksisia 

kilpailuja. Jos kilpailu järjestetään lyhyellä radalla ja 

useammalla kierroksella, täytyy kiinnittää huomiota 

kokonaispituuteen, lähtötapaan ja radan leveyteen. 

Henkilökohtaiset sprinttikilpailut tai parisprintit voidaan 

toteuttaa yhdellä tai useammalla kierroksella. 



310.2.2.1

Perinteinen hiihtotapa käsittää vuorohiihdon, 

tasatyönnön, yksipotkuisen tasatyönnön, haarakäynnin 

ilman liukuvaihetta sekä käännöstekniikan.

310.2.2.2

Vuorohiihdolla tarkoitetaan hiihtotekniikkaa, missä kädet 

ja jalat tekevät vastavuoroista liikettä. Tämä kattaa sekä 

vuorohiihdon että haarakäynnin ilman liukuvaihetta. 

Vuorohiihdossa voi olla vain yksi sauva maassa 

kerrallaan.



310.2.2.3

Käännökset koostuvat sisäsuksen askelista ja ulkosuksen 

työnnöistä suunnan muuttamiseksi. Radan osat, missä 

käännöstekniikka on sallittu, tulee selvästi merkitä.

310.2.2.4

Toistuvat vaihdokset ladulta pois ja takaisin eivät ole 

sallittuja.

310.2.2.5

Yksi- tai kaksipuolinen luistelu on kielletty.



Arvokisojen kilpailumatkoihin ja hiihtotapoihin tehty 

tarkennuksia (ICR 310.3)

311.2.4.2

MC (suurin nousu) on nousu, missä on radan yksittäinen 

suurin korkeusero (PHD) eli suurin nousu. Nousu voidaan 

katkaista kumpuilevalla jaksolla, jonka pituus ei ylitä 200 

metriä tai laskulla, joka ei ylitä 10 metriä (PHD).



311.2.9 

Talviolympialaisissa, MM-kilpailuissa, junioreiden sekä 23-

vuotiaiden MM-kilpailuissa sekä maailmancupeissa 

väliaikalähdöllä hiihdettävät yli 10 km matkat tulee 

hiihtää vähintään 5 km mittaisella ladulla.

311.4.1

Rata on merkittävä niin selvästi, ettei kilpailijalle tule 

missään kohdassa epäilystä sen suunnasta. Kovasta 

materiaalista valmistetut ratamerkit ja mainokset tulisi 

asettaa vain radan reunoille. 



315.2.3

Kilpailijan on pidettävä molemmat jalkansa lähtöviivan 

takana. Sauvojen tulee olla lähtöviivan ja/tai lähtöportin 

edessä.

315.5.3

Kilpailijat järjestetään valmiusviivalle, jossa heille 

annetaan ohjeet ja opastus valituille lähtöpaikoille. 

Lähettäjä antaa komennon ”paikoillenne”, jolloin 

kilpailijat siirtyvät lähtöviivalle, missä heidän tulee laittaa 

sauvat lähtöviivan/lähtöportin taakse. Kun kaikki 

kilpailijat ovat lähtöviivalla, antaa lähettäjä komennon 

”valmiit”, jolloin kilpailijat jäävät liikkumattomiksi, kunnes 

lähettäjä antaa lähtömerkin.



316.9

Jokaisesta kilpailusta tulee toimittaa FIS:iin sähköinen 

ajanottoraportti.

317.2.5

Myös kilpailun viralliset tulokset tulee toimittaa FIS:iin xml-

muodossa.

Rataa koskeviin suosituksiin (ICR 321.2, 326.2 ja 327.2) on 

tehty tarkennuksia.



325.5.2.1

Siinä tapauksessa, että karsintakilpailun ajat ovat samat, 

jatkopaikka alkueriin määräytyy FIS-sprinttipisteiden 

mukaan. Mikäli tämänkin jälkeen ollaan tasatuloksessa, 

jatkopaikan ratkaisee arvonta. Tasatuloksesta johtuva 

jatkopaikan arvonta ei lisää jatkoon päässeiden 

kilpailijoiden määrää (30/24/16). Kilpailijat, joilla on sama 

karsintakilpailun aika, mutta jotka eivät pääse 

loppukilpailuun, merkitään tuloksiin samalle sijaluvulle 

keskenään.



326.4.2.1

Laskentaan käytetään kilpailijan parhaita FIS-pisteitä 

(joko distance tai sprint-pisteet). Siinä tapauksessa, että 

ilmoittautuneella kilpailijalla ei ole FIS-pisteitä, lasketaan 

käytetään pistemäärää 999.

326.4.3

Mikäli kilpailuun ilmoittautuu yli 40 joukkuetta, 

tuomarineuvosto voi päättää käyttää kolmea välierää, 

jolloin joukkueet tulee jakaa eriin seuraavan periaatteen 

mukaisesti.

……..



326.4.3

Joukkueiden määrä alkuerissä ei tulisi ylittää 20 ja 

finaaleissa 15.



326.4.6

Joukkueiden eteneminen alkueristä finaaliin tapahtuu seuraavalla 
periaatteella:

- Mikäli hiihdetään kaksi alkuerää:

- Jos alkuerissä ei oteta aikoja, molempien alkuerien 5 ensimmäistä 

joukkuetta pääsee jatkoon.

- Jos alkuerissä otetaan ajat, jokaisen alkuerän kaksi parasta 

joukkuetta etenee suoraan finaaliin. Seuraavat kuusi nopeinta 

joukkuetta sijoilta 3-8 etenevät loppukilpailuun aikojen 

perusteella. Mikäli joukkueilla on sama aika, järjestys määräytyy 

kokonaispisteiden perusteella. Mikäli tämäkään ei ratkaise asiaa, 

jatkoon pääsy arvotaan.



Mikäli hiihdetään kolme tai useampia alkueriä, 15 joukkuetta 

etenee finaaliin samalla periaatteella kuin edellä on kuvattu 

(jokaisen erän kaksi nopeinta joukkuetta sekä seuraavat 9 nopeinta 
joukkuetta aikojen perusteella, kun alkuerissä otetaan ajat tai sama 

määrä joukkueita sijoituksen perusteella, kun alkuerissä ei oteta 

aikoja.



Nuorten ja 23-vuotiaiden sarjojen sääntöihin on tehty tarkennuksia 

(ICR 341.1)

343.5

Kilpailijan tulee käyttää kaikkia kilpailunjärjestäjän määräämiä 

kilpailuun liittyviä tunnisteita (kilpailunumero, jalkanumero, 

transponderi = elektroninen tunniste, GPS-seurantalaite…). 

343.7

Kilpailijan on hiihdettävä koko kilparata käyttämällä pelkästään 

omaa lihasvoimaa. Kaikenlainen ulkopuolinen vauhdinpito tai 

avustaminen on kielletty.



352.1.1

Kun käsillä on sääntörikkomus, tuomarineuvoston tulee kokoontua 
ja päättää oikeasta seuraamuksesta ottaen huomioon seuraavat 

seikat:

- Erityiset olosuhteet

- Muille kilpailijoille aiheutunut negatiivinen vaikutus

- Vaikutus lopputuloksiin tai väliaikoihin (sprinttikilpailun erät, 

kirimaalit)

- Urheilijan perustelut (ICR 224.7)

- Kilpailun taso

- Kilpailijan ikä ja kokemus

- Tuomarineuvostolle laaditut ohjeet (FIS:in nettisivulla)



352.1.2

Urheilijaa tulee kuulla (ICR 224.7)

- Tuomarineuvoston vaatimuksesta, mikäli tarpeellista

- Asianosaisen vaatimuksesta, mikäli kyseessä on protesti



352.1.3

Kaksi tuomarineuvoston jäsentä (mukaan lukien TD) voivat antaa 
yksimielisellä päätöksellä rangaistuksen perinteisen hiihtotavan 

rikkomisesta ilman videotodisteita tai ilman urheilijan kuulemista. 

Perinteisen hiihtotavan rikkomuksessa ei sovelleta sääntöä ICR 

224.7.

352.1.4

Olympialaisissa, MM-kilpailuissa ja maailman cupin kilpailussa 

rangaistus voidaan antaa RD:n ja TD:n yksimielisellä päätöksellä.Jos

RD ja TD tulevat samasta maasta, TD nimeää tilalleen jonkun muun 

tuomarineuvoston jäsenen.



352.3.1

Kilpailun keskeyttämistä (sijoituksen heikentäminen) voidaan 
käyttää ICR:n sääntörikkomuksen rangaistuksena vain 

sprinttikilpailun erissä, kirimaaleissa (sekä väliaikapisteissä että 

maalissa) sekä massahiihtokilpailuissa.

352.3.4

Massahiihtokilpailussa kilpailun keskeyttämisrangaistus (sijoituksen 

heikentäminen) tarkoittaa, että kilpailija sijoitetaan viimeiseksi eikä 

hänen aikaansa julkaista tulosluettelossa.



352.3.5

Kilpailijan sijoituksen heikentämiseen liittyvään rangaistukseen 
liitetään aina kirjallinen varoitus.

352.3.6

Parisprintin erähiihdoissa kilpailun keskeyttäminen (sijoituksen 

heikentäminen) tarkoittaa, että kyseinen joukkue sijoitetaan eränsä 

ja erävaiheensa viimeiseksi.



352.7.2

Rahasakkoa tulisi käyttää mainos- tai kaupallisia merkkejä koskevien 
sääntöjen rikkomisesta, pienemmistä ratakäytöksen rikkeistä, ICR 

343.5 pykälän rikkeestä tai suksien testausta tai lämmittelyä 

koskevien sääntöjen rikkomisesta.



384.5.1

Kilpailurata on mitattava kauttaaltaan lähdöstä maaliin käyttäen 
GPS-mittalaitetta, köyttä, mittanauhaa tai mittapyörää. Jokainen 

kilometri olisi merkittävä. Lisäksi on merkittävä viimeisen 500 ja 200 

metrin alkaminen. Vaaralliset kohdat, kuten jyrkät laskut, mutkat, 

risteykset ja muut vaaraa aiheuttavat paikat on myös merkittävä.



384.7.1

Massahiihtokilpailu tulee järjestää huomioiden kaiken tasoiset 
kilpailijat, vapaa-ajan hiihtäjistä huippu-urheilijoihin. 

Ratasuunnitelma tulee suhteuttaa kilpailijoiden tasoon.

387.1

Pykälä 352 on voimassa pääpiirteissään. Kaikki sääntörikkomuksiin 

liittyvä todistusaineisto, mikä on toimitettu tuomarineuvostolle 48 

tunnin sisällä pääkilpailun viimeisen kilpailijan maaliintulosta tulee 

huomioida ja käsitellä tuomarineuvostossa 72 tunnin sisällä siitä, kun 

ensimmäinen kilpailija on tullut maaliin.



387.2

Vastalauseet niitä kilpailijoita kohtaan, joilla on aktiivinen FIS-koodi, 
tulee jättää tunnin sisällä pääkilpailun ensimmäisen kilpailijan 

maaliintulosta. Vastalause tulee käsitellä sääntöpykälien 361.4 ja 

361.5 mukaisesti.

387.3

Vastalauseet muita kilpailijoita kohtaan tulee jättää 48 tunnin sisällä 

pääkilpailun ensimmäisen kilpailijan maaliintulosta. Vastalause tulee 

täyttää sääntöpykälän 361.4 mukaisesti.



387.4

Kilpailijoilla, joilla on aktiivinen FIS-koodi, on oikeus valittaa 
tuomarineuvoston päätöksistä kaksi päivää kilpailun päättymisestä 

keskiyöhön saakka. Kilpailijoilla, joilla ei ole aktiivista FIS-koodia, ei 

ole oikeutta valittaa.



.


