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 Hiihtotapavalvonnan suunnittelu ja toteutus on 

hiihtotapavalvonnan päällikön vastuulla. Yhteistyö 

kilpailunjohtajan, ratamestarin ja stadionpäällikön kanssa 

tärkeää

 Pienemmissä kilpailussa hiihtotapavalvonta on käytännössä 

usein ratamestarin vastuulla

Tehtävät:

- Hiihtotapavalvonnan paikat 

- Hiihtotapavalvojien määrä 

- Koulutus

- Välineet

- Tekninen toteutus

HIIHTOTAPAVALVONTA



 Missä on todennäköisin paikka hiihtotaparikkeille hiihdettävän 

reitin varrella ?

 Kuinka monta valvontapartiota tarvitaan?

 Hiihtotapavalvonnan päällikön yhteistyö ja kommunikointi 

tärkeää  TD:n / tuomarineuvoston kanssa valvontaa 

suunniteltaessa

o Hiihtotapavalvonnan päällikkö tekee suunnitelman ja 

tuomarineuvosto päättää lopullisesta toteutuksesta

HIIHTOTAPAVALVONTA
PAIKKOJEN SUUNNITTELU



 Voiko latujen linjauksilla estää mahdollisia hiihtotaparikkeitä 

joillakin radan osilla? 

o Voidaanko ladut ajaa koko mutkan läpi, jos linjaus on 

optimaalinen 

 Latujen merkintä 

o Ladun alut ja loput merkittävä -> valvonnan kriteeri!

 Montako latua reitille kunnostetaan kilpailua varten?

o Kilpailumuoto, radan pituus, kilpailijoiden määrä

 Missä järjestyksessä kilpailtavat sarjat hiihdetään?

o Lapset ja nuoret ensin vai viimeisinä? 

-> voima ja hiihtotaito, keliolosuhteet

HIIHTOTAPAVALVONTA
SUUNNITTELU



 Hiihtotapavalvojan tulee tietää, millaisia tilanteita hänen 

tarkalleen ottaen tulee seurata ja valvoa

 Valvojat tulee kouluttaa sääntöjen osalta tätä tavoitetta 

silmällä pitäen ennen jokaista kilpailutapahtumaa 

-> sääntöpäivitykset , ajan tasalla oleva tietämys!

HIIHTOTAPAVALVONTA
HENKILÖSTÖ



 Hiihtotapavalvojalla ei voi kilpailun aikana olla muuta tehtävää

 Valvojan tulee tietää, miten ja minne mahdollisista rikkeistä 

tulee raportoida

 Valvojan tulee osata teknisesti käyttää valvonnassa tarvittavia 

välineitä. Käyttöä on harjoiteltava ja välineiden toimivuus 

testattava ennen kilpailua!

 Hiihtotapavalvonta tulee suorittaa aina parityöskentelynä

o Toinen parista kuvaa kilpailua ja toinen merkitsee 

tapahtumat raporttilomakkeelle

o Tehtäviä on hyvä vaihtaa välillä

HIIHTOTAPAVALVONTA
HENKILÖSTÖ



 Hiihtotapavalvonnassa olisi aina hyvä käyttää jotakin 

tallentavaa välinettä (video/action-kamera, älypuhelin, tabletti) 

tapahtumien todentamiseen

 Tämän lisäksi tapahtumat tulee aina merkitä myös kirjalliseen 

raporttiin

 Hiihtotapavalvojan varustus ja muistilista:
o Raporttilomake, lyijykynä, tallennusväline, vara-akku, min. kaksi 

muistikorttia (akut ladattu, välineiden toimivuus testattu)

o Lämmin vaatetus, käsineet ja jalkineet, tarvittaessa esim. tyroksi-

kappale jalkojen alle, lämmintä juomaa ja evästä 

 Mikäli kilpailupäivä on pitkä, on tärkeää suunnitella 

kilpailuaikataulu niin, että on mahdollisuus käydä tauolla tai 

vuorotella valvojien kanssa

HIIHTOTAPAVALVONTA

VÄLINEET



Hiihtotapavalvontakortti:

http://www.hiihtoliitto.fi.pwire.fi/site/assets/files/1728
/hiihtotapavalvontakortti.pdf

Hiihtotapavalvonnan ohje:

http://www.hiihtoliitto.fi/site/assets/files/1728/hiihtot
apavalvontaohjeet.pdf

http://www.hiihtoliitto.fi.pwire.fi/site/assets/files/1728/hiihtotapavalvontakortti.pdf
http://www.hiihtoliitto.fi/site/assets/files/1728/hiihtotapavalvontaohjeet.pdf


 Kuvauksessa huomioitavaa:

o Katko tallenne sopiviin pätkiin, sillä pitkästä tallenteesta on 

vaikeaa/ hidasta löytää oikeaa kohtaa

 Kuvasta tulee olla tunnistettavissa urheilija, jota sääntörike 

koskee (numerolappu) sekä sukset ja mielellään koko ylävartalo

o Mietittävä kuvataanko edestä, sivulta vai takaa , esim. 

nopea ladun osuus

 Tallenne tilanteesta on hyvä olla mahdollisimman pitkä, jotta 

nähdään miten tilanteeseen tullaan ja miten se mahdollisesti 

vaikuttaa kilpailijaan itseensä tai muihin kilpailijoihin

 Mikäli kuvataan esim. kirimaalia, tulee kuva olla suoraan sivulta, 

jotta paremmuus voidaan todentaa

HIIHTOTAPAVALVONTA

KUVAUS



VALVONTA ÄLYPUHELIMELLA TAI TABLETILLA

Toteutus:
 Kuvaa sovittu ladun osuus
 Katko tallenne sopiiviin pätkiin (ei jatkuvaa 

pitkää tiedostoa)
 Mikäli epäilet sääntörikettä,  tallenna ja 

lähetä klippi mahdollisimman nopeasti esim. 
kilpailusihteerille sähköpostin tai Whatsapin
kautta

Edut:
 Helppo tallentaa
 Helppo lähettää kuvattu klippi nopeasti 

eteenpäin tuomarineuvostolle

Haitat:
 Akun kesto ja toimivuus pakkasella
 Näytön toimivuus pakkasella



VALVONTA VIDEOKAMERALLA 

Toteutus:
 Kuvaa sovittu ladun osuus
 Katko sopiiviin pätkiin (ei jatkuvaa pitkää 

tiedostoa)
 Mikäli epäilet sääntörikettä,  tallenna ja 

toimita klippi mahdollisimman nopeasti 
kilpailusihteerille (muistikortilla)

Edut:
 Helppo tallentaa
 Akku kestää yleensä hyvin pakkasellakin
 Kuvan laatu hyvä

Haitat:
 Videokameratallenteen toimittaminen 

tuomarineuvostolle hidasta



VALVONTA ACTION-KAMERALLA

Toteutus:
 Kuvaa sovittu ladun osuus
 Katko sopiiviin pätkiin (ei jatkuvaa pitkää 

tiedostoa)
 Mikäli epäilet sääntörikettä,  tallenna ja 

toimita klippi mahdollisimman pian esim. 
kilpailusihteerille sähköpostin tai Whatsapin
kautta (vaatii wifi- ominaisuuden)

Edut:
 Helppo tallentaa
 Helppo lähettää kuvattu klippi nopeasti 

eteenpäin tuomarineuvostolle (wifi)
 Toimii hankalissakin sääolosuhteissa
 Kuvan laatu hyvä

Haitat:
 Käyttö vaatii harjaantumista ja opettelua



 Tuomarineuvosto päättää mahdollisista seuraamuksista 

tallenteiden perusteella. Hiihtotapavalvojan kannattaa siis 

lähettää kaikki materiaali, missä itse epäilee sääntörikettä.

 Tuomarineuvoston on hyvä välittää tieto materiaalin käsittelystä 

ja mahdollisista seuraamuksista myös hiihtotapavalvojille

-> tehdyn työn mielekkyys

 Käytännösä on tärkeää varmentaa etukäteen, että tallenteet 

pystytään tarvittaessa katsomaan esim. tietokoneen näytöltä tai 

televisio-ruudulta. (On jäänyt usein tekemättä…!)

HIIHTOTAPAVALVONTA
TALLENTEIDEN KÄSITTELY



Perinteinen hiihtotapa

http://www.fis-
ski.com/mm/Document/documentl
ibrary/Cross-
Country/03/26/67/2015Classicaltec
hniqueclarifications_English.pdf

http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/Cross-Country/03/26/67/2015Classicaltechniqueclarifications_English.pdf


Käytännön esimerkkejä 
erilaisten tilanteiden 
tulkinnasta



Kysymyksiä?


