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1.1.9. Kilpailuvuosi ja -kausi 

Kilpailuvuosi on kalenterivuosi, esimerkiksi 1.1. –

31.12.2017. Kilpailukausi on sama kuin Liiton tilikausi, 

seuraavan toukokuun viimeiseen päivään kestävä 12 

kuukauden jakso, esimerkiksi 1.6.2018 – 31.5.2019. 

Kilpailukauden nimityksenä voidaan käyttää myös vain 

yhtä vuosilukua, esimerkiksi kilpailukausi 2018 - 2019 

rinnalla nimitystä kilpailukausi 2019. Vuosiluku määräytyy 

kilpailukauteen kuuluvan tammikuun vuosiluvun mukaan.



1.2.3. Sauvan pituussääntö 
kotimaisissa kilpailuissa 

Kansainvälisten kilpailusääntöjen (343.8.1) mukaista 

sauvan pituussääntöä kontrolloidaan kotimaassa kaikissa 

FIS-kilpailuissa, Suomen-mestaruuskilpailuissa ja 

Suomen Cupin osakilpailuissa. 

Kansallisten ja muiden pienempien kilpailujen sekä 

maratonhiihtojen osalta kontrolloinnista päättää kilpailun 

tuomarineuvosto.



1.3.7. Seuramuutto 

Seuran vaihtamisesta on ilmoitettava Liitolle kirjallisesti 

viimeistään 31.5. mennessä. Seuramuuttoilmoituksen 

tekee vastaanottava seura.

Liitolle asianmukaisesti ilmoitettu seuramuutto tulee 

voimaan 1.6. alkaen. 



1.3.7. Seuramuutto 

Urheilija, joka on ollut seuramuuttoa edeltävän yhden 

kokonaisen kilpailukauden kilpailematta virallisissa 

kilpailuissa, tai ei ole maksanut kilpailulisenssiä edellisellä 

kaudella, on vapaa vaihtamaan seuraa ilman 

ilmoitusvelvollisuutta Liitolle. 

Tässäkin tapauksessa on kohdan 1.3.8 mukaiset 

velvoitteet entistä seuraa kohtaan oltava hoidettuina. 



1.3.7. Seuramuutto 

Poikkeustapaukset:

- Alle 16-vuotiaat junioriurheilijat

- Jos seura menee konkurssiin tai yrityssaneeraukseen

- Muut poikkeustapaukset



1.4.4. Kilpailukutsut 

Liiton myöntämien kilpailujen kilpailukutsut on julkaistava 

sähköisesti liiton ilmoittamassa portaalissa (tällä hetkellä 

www.hiihtokalenteri.fi). 



2.1.1. Kilpailuluvan hakeminen 

Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen 

kilpailulupahakemukset tulee jättää maasto-hiihdon osalta 

30.4. mennessä kaksi vuotta ennen tapahtuman 

sisältävää kilpailukautta Liiton toimistoon. 

FIS-kilpailujen kilpailulupahakemukset tulee jättää 

maastohiihdon osalta 15.6. mennessä ennen ao. 

kilpailukautta.

Kansallisten kilpailujen lupahakemukset seuraavalle 

kilpailukaudelle tulee jättää maastohiihdon osalta 31.8. 

mennessä.



2.1.5. Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on tehtävä Liiton hallinnoimaa KILMO-

ilmoittautumisjärjestelmää tai muuta Liiton hyväksymää 

sähköistä järjestelmää käyttäen tai kirjallisesti Liiton mah-

dollisesti antamia tarkempia ohjeita noudattaen. 

KILMOa käytettäessä takarajana on viimeisen 

ilmoittautumispäivän kelloaika 23:59.



2.2.11. Ilmoittautumiset 
mestaruuskilpailuihin

Ilmoittautumisen valtakunnalliseen mestaruuskilpailuun on 

oltava kilpailujen järjestäjällä seitsemän (7) päivää ennen 

ensimmäistä kilpailupäivää.



2.2.11. Ilmoittautumiset 
mestaruuskilpailuihin

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. 



2.2.11. Ilmoittautumiset 
mestaruuskilpailuihin

Viestikilpailuissa ei ole mahdollista sekajoukkueiden 

ilmoittaminen, joukkueen jokaisen jäsen on edustettava 

samaa seuraa ja oltava samaa sukupuolta.



2.2.11. Ilmoittautumiset 
mestaruuskilpailuihin

Vajaita viestijoukkueita ei saa ilmoittaa, 
mestaruuskilpailuihin saa osallistua vain täydellä 
joukkueella.



3.1.4. Alaikärajat 

Hopeasompa-loppukilpailuissa henkilökohtaisten sarjojen 

alaikäraja on 13 vuotta. Viestikilpailussa alaikäraja on 12-

vuotta.

Kilpailijan tulee osallistua ikäluokkansa mukaiseen 

sarjaan.

Poikkeus
16-vuotiaiden sarjassa viimeistä vuotta hiihtävä voi 

osallistua 17-vuotiaiden SM-kisoihin, jos kilpailussa ei ole 

omaa ikäsarjaa.



KLL

KLL vastaa nykyisin KKL-mestaruushiihtojen 

järjestämisestä ja kilpailupaikkakuntien valinnoista. 

KLL on pyytänyt, että Hiihtoliitto / Sääntöryhmä nimeää 

ko. kilpailujen TD:n / TDA:n.

KLL 2019 –mestaruuskilpailut järjestetään Kemissä.



KIITOS!




