
Kilpailusäännöt 2015 - 2016



”Liitossa on operatiivista urheilutoimintaa varten kolme 
lajiryhmää: maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetty sekä 

alppilajit. Johtokunta kuultuaan lajiryhmien seuroja 
valitsee maastohiihdon sekä mäkihypyn ja yhdistetyn 

lajiryhmän johtoryhmän ja hyväksyy niitä varten 
johtosäännön.”

”Liittovaltuusto vahvistaa Liiton strategian sekä tarpeen 
mukaan Liiton toiminta-, kilpailu-, kunnia- ja 

ansiomerkkisäännöt sekä kurinpitosäännöt, lukuun 
ottamatta lajiryhmien vahvistettaviksi jätettäviä

sääntöjä.”



”24 §

Johtokunta päättää tapauskohtaisesti liiton toimintaan 
osallistuvien vapaasta pääsystä Liiton alaisiin kilpailuihin ja 
näytöksiin.”

”28 §

Liitto ja sen seurat ja niiden jäsenet sekä Liiton alaiseen 
kilpailutoimintaan osallistuvat kuten urheilijat,  urheilijan 
tukihenkilöt ja virkailijat sitoutuvat 

1) noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan ADT ry:n 
sekä Kansainvälisen antidopingtoimiston WADA:n, 
Kansainvälisen Olympiakomitean ja Kansainvälisen

hiihtoliiton FIS:n antidopingsäännöstöjä sekä 

2) olemaan lyömättä vetoa kilpailusta, jossa ovat mukana.”



Kilpailusäännöt 2016
– ”rosessi”



Sääntöjen käsittely 1
• Keruu

– Kauden aikana syntyvät ajatukset 
sääntöryhmän sihteerille

• FIS

– FIS:n sääntöpäivitys kesäkuussa

• Editointi

– Heinäkuun alussa 
muutosehdotuksista syntyy 
alustava versio

• Lausunto

– TD- ja sääntöryhmän jäsenet sekä 
asiantuntijat antavat kommentit

Keruu

Editointi

Lausunnot

FIS



Sääntöjen käsittely 2
• TD

– Heinäkuun TD- ja sääntöryhmän 
kokous päättää muutettavista 
asioista

• Luonnos
– Sääntöryhmän sihteeri tekee 

sääntöluonnoksen

• JR
– Maastohiihdon johtoryhmä 

käsittelee säännöt ja hyväksyy 
käyttöönoton

• Lopullinen
– Sääntöryhmän sihteeri työstää 

lopullisen version

TD

Luonnos

JR

Lopullinen



Kilpailusäännöt 2015
– tärkeimmät muutokset



- Esimerkkien vuosiluvut muutettu (1.1.9 -.10)
- Toimintakieltosana lisätty (1.3.13)
- TD-nimeämiskäytäntöä on täsmennetty (2.1.3)
- SuomenCupiin koko kaudelle nimetään RDA 

(2.1.3)
- Kilpailuladuista on lisätty oma kappaleensa 

(3.1.3)

Mitä on muuttunut (1) 



- Tuomarineuvoston roolia korostettu (3.1.8)
- Lähtöarvonta-pykälän sanamuotoa on hiukan 

muutettu (3.1.9)
- Sprintin karsinnan lähtöjärjestys suositus on 

muuttunut (4.1.2, 4.3.2)
- Veteraanien viestin lähtöjärjestyssuositus on 

lisätty (4.7.2)

Mitä on muuttunut (2) 



- Seuramuuttokorvauksiin yläraja ?
- Lähtöjärjestyssuosituksista, jos ranking 

palaa/poistuu

Mistä keskusteltiin



.

1.3.13 Rangaistusmääräyksiä

Sen lisäksi, mitä kansainvälisissä säännöissä on 

määrätty urheilijan rankaisemisesta, voi Liiton 

johtokunta tai sen nimittämä toimielin rangaista 

urheilijaa, valmentajaa tai huoltajaa FIS:n, Liiton 

kilpailusääntöjen tai niiden perusteella 

annettujen määräysten rikkomisesta antamalla 

varoituksen, rahallisen sakon tai julistamalla 

hänet määräaikaisesti tai kokonaan 

toimintakieltoon



Niiden valtakunnallisten mestaruuskilpailujen 

(hiihto ja rullahiihto), jotka eivät samalla

ole FIS-kilpailuja, sekä monikansallisten ja 

Suomen Cupin kilpailujen tekniset asiantuntijat

(TD), sekä avustavat TD:t (TDA) nimeää Liitto. 

Lisäksi edellä mainittuihin kilpailuihin nimetään 

myös yksi (1) tuomarineuvoston jäsen niille 

kilpailupäiville, joiden ohjelmassa on sprintti-

tai parisprinttikilpailu.

2.1.3. Kilpailujen TD:t



Kilpailukauden Suomen Cup-kisasarjan hoita-

miseksi Liitto nimeää oman RDA:n, joka hoi-

taa pääsääntöisesti kisakohtaiset osallistumis-

oikeusasiat (sis. villit kortit), hyväksyy kisa-

kohtaiset lähtöjärjestykset, vastaa kilpailusarjan 

kokonaispistelaskennasta sekä avustaa kisa-

järjestäjiä ja kisan varsinaista TD:tä kisasarjassa 

yhdenmukaisten käytäntöjen noudattamisessa.

2.1.3. Kilpailujen TD:t



TD-ryhmä laatii ja päivittää vuosittain erilliset 

ohjeet ratojen vaatimuksista, latuihin 

tutustumisesta ennen kisoja ja kisojen aikana, 

valaistuksesta, kisojen aikaisesta

verryttelyladusta sekä luistokoealueesta.

3.1.3. Kilpailuladut



Mestaruuskilpailujen ja FIS-kisojen lähtö-

järjestyksessä on pääsääntöisesti käytettävä

voimassaolevaa lähtöjärjestyksen suositusta. 

Käytetty peruste on merkittävä lähtölistoihin.

Kilpailun tuomarineuvostolla on lopullinen 

päätäntävalta käytettävästä lähtöryhmittelystä.

Jos mestaruuskisaa joudutaan siirtämään, on 

tuomarineuvoston tehtävä päätös 

lähtöjärjestyksen uusimisesta.

3.1.8. Lähtöjärjestys



Lähtöjärjestyksen muodostamisessa ja/tai 

lähtöryhmien määräämisessä voidaan aina

käyttää FIS-pisteitä tai muuta hyväksyttyä 

pisteytysjärjestelmää.

Jos mestaruuskilpailujen henkilökohtaisessa 

lajissa tehdään lähtöarvonta, menetellään

seuraavasti:

……

3.1.9. Lähtöarvonta



Sarjan lähtöryhmät määräytyvät FIS-pisteiden mukaan seuraavasti:

• Lähtöryhmän 1 muodostavat 20 eniten FIS:n sprinttipisteitä saanutta

kilpailijaa.

• Lähtöryhmän 2 muodostavat loput FIS:n sprinttipisteitä saaneet kilpailijat.

• Lähtöryhmän 3 muodostavat vain FIS:n distance-pisteitä saaneet kilpailijat.

• Lähtöryhmän 4 muodostavat ilman FIS-pisteitä olevat kilpailijat.

Sarjan alussa lähtevät lähtöryhmän 1 kilpailijat, joiden keskinäinen järjestys 

arvotaan. Seuraavaksi lähtevät lähtöryhmän 2 kilpailijat pisteidensä 

mukaisessa järjestyksessä, parhaiten menestynyt ensimmäisenä. 

Seuraavaksi lähtevät lähtöryhmän 3 kilpailijat pisteidensä mukaan 

järjestyksessä, parhaiten menestynyt ensimmäisenä. Sarjan lopussa

lähtevät lähtöryhmän 4 kilpailijat arvotussa järjestyksessä.

4.1.2. Sprintin karsinta



4.7.1. Henkilökohtaiset sarjat

Kunkin sarjan kaikki kilpailijat kuuluvat samaan 

lähtöryhmään ja lähtönumerot määräytyvät

satunnaisesti arpomalla.

4.7.2. Viestit

Joukkueet jaetaan lähtöryhmiin seuraavasti:

· Lähtöryhmä 1 ovat kaikki seurojen 

ykkösjoukkueet.

· Lähtöryhmä 2 ovat loput seurojen joukkueet.

4.7. Veteraanit



Kiitokset tarkkaavaisuudestanne.

Olen yrittänyt antaa säännöille kasvot, jotta 
voisimme tehdä niistä yhdessä paremmat.

18.10.2015 Jorma Tuomimäki
jorma@tuomimäki.fi
040-5007031


