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TUOMARINEUVOSTON TYÖSKETELYN PERUSTA

 FIS ICR

 Tuomarineuvoston työskentelyohjeet (guidelines for jury 

work)

 Päätösten yhteneväisyys kauden aikana

 Samankaltaisesta rikkeestä samankaltainen rangaistus

Päätöksentekokaavio löytyy osoitteeta

https://www.hiihtoliitto.fi/site/assets/files/1719/paatoksentekokaavio_2018.pdf

https://www.hiihtoliitto.fi/site/assets/files/1719/paatoksentekokaavio_2018.pdf


ENSIMMÄINEN KYSYMYS
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KILPAILUTILANNE 

 Sääntörikkomus ? ->  ei

 Tapahtuu usein

 Yhteislähdöissä

 Sprintin erähiihdoissa

 Pari sprintissä

 Takaa-ajossa

 Viestin ensimmäisellä osuudella
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ENNALTA MÄÄRÄTTY RANGAISTUS

 Virhelähtö (ICR 352.4)

 Väliaikalähtöinen kilpailu -> todellinen hiihtoaika + 15sek

 Takaa-ajolähtö -> hyödytty aika + 30sek min

 Sprintin erälähtö ( ICR 325.4.2.9)-> 1. Kirjallinen

2. RAL + kirjall

 DSQ voidaan korvata tour-tyyppisessä kilpailussa

 3min aikasakolla

 Rahasakko

 Mainossäänöt tai kielletyt symbolit

hiihtoasussa/välineissä

 Ei transpondereita, gps-seurantalaitetta, numeroliiviä
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SUULLINEN HUOMAUTUS (ICR 352.6)

 Seuraa päätöksentekokaaviota

Sääntörikkomus ->    Kyllä

Pieni sääntörikkomus ->   Kyllä

Ei hyötyä itselle / haittaa toiselle kilpailijalle

 Tulee kirjata TD-raporttiin

 Voidaan käyttää myös nuorempien ja 

kokemattomien kilpailijoiden

kouluttamistarkoituksessa (ICR 352.1).
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KIRJALLINEN VAROITUS (ICR 352.5)

 Voi olla joko pienen tai 

suuren säätörikkeen

seuraamus

 Harkittava:

 Hyöty

 Seuraamukset

 Vaikutus lopputulokseen

 Voimakas rangaistus!

 Toinen kirjallinen varoitus

johtaa hylkäykseen ko

kilpailussa
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HYLKÄYS (ICR 352.2)

 Tulee käyttää vain merkittävien 

sääntörikkeiden seuraamuksena

 Harkittava

 Oliko selkeää hyötyä kilpailijalle?

 Selkeää vaikutusta kilpailun 

lopputulokseen? (ICR 223.3.3)

 Selkeää haittaa muille kilpailijoille?

 Automaattinen seuraamus

 2. kirjallinen varoitus

 Kilpailee vilpillisesti

 Vaarantaa ihmisten tai omaisuuden 

turvallisuutta tai aiheuttaa vahinkoa

 Hiihtää enemmän kuin yhden 

viestiosuuden
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KILPAILURANGAISTUS (ICR 352.3)

 Voidaan käyttää vain seuraavissa kilpailumuodoissa

 Kilpailurangaistukseen liitetään aina kirjallinen varoitus

 Sprintin erähiihdoissa

• Sijoitetaan erän ja erävaiheen viimeiseksi (6. Finaalissa, 12. välierissä  ja 30. 

alkuerissä)

 Parisprintissä

• Sijoitetaan erän ja erävaiheen viimeiseksi

 Kirimaaleissa ( yhteislähdöt ja yhdistelmähiihto)

• Mitätöidään ko. kilpailijan kirimaalin tulos ja poistetaan bonus sekunnit

 Massahiihdoissa

• Sijoitetaan sarjan viimeiseksi, eikä aikaa julkaista tulosluettelossa (uusi)

• Tarkoitus, että kilpailijalla on mahdollisesta rikkeestä huolimatta oikeus 

saada esim. leima WL-passiin, WL-mitali jne.
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RAHASAKKO (ICR352.7)

 Voidaan antaa kelle tahansa akkreditoidulle henkilölle

 Tulee käyttää mm. seuraamuksena

 Mainostamista koskevien sääntöjen rikkeestä

 Pienemmissä radan varressa tapahtuneissa järjestyshäiriöissä

 säännön ICR 343.5 rikkeissä (ei kilpailunumeroa, ei

transpondereita, ei gps) 

 Suksen testausta ja verryttelyä koskevien ohjeiden rikkeissä
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PERINTEISEN HIIHTOTAVAN SÄÄNTÖRIKKEET 

 Perinteisen hiihtotavan väliaikalähtöisessa kilpailussa sekä sprintin 

karsintahiihdossa kaikkien hiihtotaparikkomusten voidaan tulkita 

vaikuttavan kilpailun lopputulokseen (esimerkiksi luistelupotkut 

vauhdin ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi)

 Sellaisissa radan kohdissa, mihin ei ole asetettu latua saattaa 

olla vaikea päätellä käyttääkö hiihtäjä kääntymistekniikkaa vai 

luistelupotkuja ja kuinka voimakkaasti hän potkaisee

 Mikäli latujen ajo ei ole onnistunut tuomarineuvostosta tai 

kilpailunjärjestäjästä johtuen, tulee annettavaa rangaistusta 

harkita myös tästä näkökulmasta
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Väliaikalähtö (p) 

Sprintti (p)

Pari Sprintti (p) ??

Takaa-ajo  (cl) ??

Yhteislähtö (p)

Yhdistelmähiihto (p osuus)

Viesti (p osuus)

Pari Sprintti (p) ??

Suuri sääntörike? Pieni sääntörike?

SAMANKALTAISET HIIHTOTAPARIKKOMUKSET ERI 
KILPAILUMUODOISSA

Vaikutus 
kilpailun 

lopputulokseen 
????



11/4/2018 Footer13

RANGAISTUSKÄYTÄNTEET SPRINTIN ERÄHIIHDOISSA

 Suuresta sääntörikkeestä tulee normaalisti olla 

seuraamuksena kirjallinen varoitus tai kilpailurangaistus

 Hylkäystä tulee harkista vain sellaisissa tapauksissa 

joissa sääntörike  on todella suuri, kuten tahallinen /raju  

tai huomattavan paljon luistelua perinteisen sprintissä

 Mikäli tämän kaltaisen sääntörikkomuksen (DSQ) seurauksena 

voidaan katsoa, että toinen kilpailija tai joukkue ei pystynyt  

etenemään jatkoon, tuomarineuvosto voi sallia kilpailijan tai 

joukkueen jatkaa seuravaan erävaiheeseen (ICR 352.2.6)
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RIKKEEN TEHNEEN URHEILIJAN KUULEMINEN

 352.1.2. Urheilijan kuuleminen voidaan järjestää (ICR 

224.7) 

 Tuomarineuvoston vaatimuksesta

 Rikkeen tekijän vaatimuksesta siinä tapauksessa, että

tapauksesta esitetään vastalause säännön ICR 361 mukaisesti

 Urheilijan kuulemista ei siis tarvitse enää järjestää automaattisesti

säännön mukaan

 Kuuleminen on kuitenkin edelleen hyvä käytäntö erityisesti

nuorten ja kokemattomempien urheilijoiden ohjaustarkoituksessa
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RANGAISTUS PROSESSI (ICR 224)

1.  Arvioitava tapahtuma -> Sääntörikkomus vai ei?

 Perinteisen hiihtotavan säätörikkomuksissa rangaistuksen voi antaa 

kaksi tuomarineuvoston jäsentä yksimielisellä päätöksellä 

(mukaanluken TD)  ilman videotodistetta (ICR 352.1.3) ( HUOM ! 

ICR 352.1.4 OWG, WSC; WC)

 Kaikissa muissa säätörikkomuksissa tuomarineuvoston tulee 

kokoontua ja päättää asianmukaisesta rangaistuksesta ottaen 

huomioon seuraavat seikat(352.1.1)
 Kaikki asiaankuuluva todistusaineisto

 Kaikki lieventävät ja raskauttavat olosuhteet

 Mahdollinen hyöty kilpailijalle itselleen

 Mahdollinen haitta toiselle kilpailijalle

 Vaikutus kilpalun lopputuloksiin tai kirimaaliin (sprintin erähiihdoissa tai kirimaaleissa)

 Kilpailun taso

 Kilpailijan ikä ja kokemus

 Tuomarineuvoston työohjeet

 Rikkeen tekijän tai muun henkilön kuuleminen, mikäli katsotaan tarpeelliseksi

 Hyväksytyssä ajassa laadittujen protestien käsittely
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2. Harkinnan jälkeen tuomarineuvoston on päätettävä asianmukainen

rangaistus rikkeen tehneelle urheilijalle

 Mikäli äänet menevät tasan tuomarineuvoston puheenjohtajan ääni on 

ratkaiseva (ICR224.1)

3. Kaikki tuomarinuvoston päätökset tulee dokumentoida kirjallisesti

pöytäkirjaan. Päätökseen tulee sisältyä seuraavat kohdat (ICR 224.8): 

 Oletettu rikkomus

 Todisteet

 Sääntö /säännöt joita on rikottu

 Annettu rangaistus

 Pöytäkirjan tekee kilpailun sihteeri
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4. Tuomarineuvoston tulee saattaa annettu rangaistus tiedoksi

rikkeen tekijälle

 Suulliset huomautukset kerrotaan suullisesti. Mikäli kyseessä on nuori

urheilija, tilanteeseen on kutsuttava valmentaja ja/tai vanhemmat

 Kirjallisena annetut rangaistukset tulee antaa rikkeen tekijälle, hänen

seuransa edustajalle sekä Hiihtoliitolle (FIS –kilpailuissa FISiin(223.7).

 Rikkeen tekijälle tulee myös kertoa, että hänellä on oikeus valittaa

päätöksesta 48 tunnin kuluessa virallisten tulosten (ICR 224.10. and 

224.11, ICR 362)

5.  Kaikki sääntörikkeet tulee kirjata TD-raporttiin sekä erillliselle

rangaistuslomakkeelle (ICR 223.8) 

6. Kaikki rangaistukset tulee kirjata TD-raporttiin (ICR 223.9)

7. Kirjalliset rangaistukset tulee lisätä myös (ICR 317.2.2)



11/4/2018 Footer18

VIRALLINEN VAROITUSLISTA

 Virallinen varoituslista tulee tarkistaa ennen jokaista kilpailua, jotta

tiedetään, mikäli lähtölistalla on sellaisia kilpailijoita, jotka ovat saaneet

kauden aikana jo jonkin rangaistuksen

 FIS-tasoisten kilpailujen varoituslista löytyy FISn sivuilta osoitteesta

http://www.fis-ski.com/inside-fis/document-library/cross-

country/index.html#deeplink=rules

 Kotimaisten kilpailujen (muut kuin FIS-kilpailut) varoituslista löytyy

osoitteesta :

https://www.hiihtoliitto.fi/maastohiihto/maastohiihto/td-toiminta/lomakkeet/

 Nämä listat eivät keskustele keskenään

 FIS-kilpailujen rangaistukset FIS-listalle

 Kotimaisten kilpailujen rangaistukset kotimaiselle listalle

http://www.fis-ski.com/inside-fis/document-library/cross-country/index.html#deeplink=rules
https://www.hiihtoliitto.fi/maastohiihto/maastohiihto/td-toiminta/lomakkeet/
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RANGAISTUS

LOMAKE
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Seefeld MC 2018 Naisten viesti
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Kysymyksiä??


