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Kaikkia lajeja koskevat säännöt (ICR 200)

●ICR 205:

●”Riippumatta kilpailijoiden iästä, sukupuolesta, 

rodusta, uskonnosta tai vakaumuksesta, sukupuolisesta 

suuntauksesta, kyvyistä tai vammaisuudesta on heillä 

oikeus osallistua lumiurheilukilpailuihin turvallisessa 

ympäristössä ja väärinkäytöksiltä suojattuna.

●FIS kannustaa kaikkia jäsenliittojaan kehittämään 

toimintaperiaatteita lasten ja nuorten henkilöiden 

turvaksi ja heidän hyvinvointinsa edistämiseksi.”



ICR 212.4 (kilpailijoiden vakuuttamista koskeva sääntö)

●Sääntöön on lisätty, että vakuutuksen on katettava myös 

kolmannelle osapuolelle aiheutunut vahinko.

●ICR 212.5

●”Kaikilla kansallisten liittojen ilmoittamilla ja lähettämillä 

valmentajilla ja virkailijoilla on oltava riittävä tapaturmavakuutus ja 

kolmannen osapuolen vastuuvakuutus, joka kattaa onnettomuus-, 

pelastus- ja kuljetuskulut. Kansallisen hiihtoliiton tai valmentajien 

ja virkailijoiden on pystyttävä milloin tahansa esittämään todistus 

vakuutuksen kattavuudesta FIS:in, sen edustajan tai 

järjestelykomitean pyynnöstä.”



Maastohiihtoa koskevat muutokset (ICR 300)

●Pieniä täsmennyksiä

●303.4.3. Lisäys: tuomarineuvoston on tarkastettava ennen 

kilpailua, että on olemassa suolaussuunnitelma.

●303.4.4. Lisäys: tuomarineuvoston velvollisuuksiin 

kilpailun aikana kuuluu päättää onko radan suolaaminen 

tarpeellista.

●324.5.3. Poistettu sääntö, jonka mukaan peruutettaessa 

toinen takaa-ajokilpailun osa, tulosluettelo määräytyy 

ensimmäisen osan mukaan.



●325.5.3.6 Poistettu sääntö, jonka mukaan sprinttikilpailija, joka ei 

pakottavan esteen takia hiihdä maaliin asti, sijoitetaan erässään 

viimeiseksi.

●341.1.3-5. Tehty tarkennuksia ikäkategorioihin osallistumisoikeutta 

koskeviin sääntöihin.



●ICR 304.1.3

●”Oikeus kulukorvauksiin on voimassa myös silloin, kun kilpailu 

joudutaan perumaan tai siirtämään. Päivärahan tulee kattaa 

todelliset matkustus- ja nimityspäivät. Matkakulut tulee korvata 

myös sellaisten lippujen osalta, joita ei voi peruuttaa tai joiden 

muuttamisesta tulee kuluja.”

●ICR 310.2.1.4

●”Tuomarineuvosto voi kieltää tiettyjen tekniikoiden käyttöä 

merkityillä radan osilla. Kaikista rikkomuksista tulee raportoida 

tuomarineuvostolle.”



●ICR 316.4.2

●”Tunnistimien lukujärjestelmiä (aktiivisia ja passiivisia) voidaan 

käyttää avustavana järjestelmänä määrittämään aikoja ja sijoituksia 

väliaikapisteissä, ennakkovaroituspisteissä ja maalissa (epäviralliset 

tulokset). Viralliset tulokset tulee vahvistaa käyttäen kohdassa ICR 

316.4.1 mainittuja ajanottojärjestelmiä.”



●352.1.3

●”Olympialaisissa, MM-kilpailuissa ja Maailman cup-

kilpailuissa FIS:in Kilpailupäällikkö (RD) ja tekninen 

asiantuntija voivat antaa kilpailijalle rangaistuksen, mikäli he 

ovat yksimielisiä.

●Jos kilpailun TD tai Kilpailupäällikkö ovat kilpailijan kanssa 

samasta maasta, TD nimeää sijaisen tuomarineuvoston 

jäsenistä.”



Massahiihtoja koskevat muutokset

●Sanktiot, protestit ja valitukset (ICR 387)

●Tuomarineuvoston tulee ottaa huomioon kaikki todisteet, jotka on 

esitetty 48 tunnin sisällä siitä, kun viimeinen kilpailija tuli maaliin. 

Päätös on tehtävä 72 tunnin kuluessa siitä, kun ensimmäinen 

kilpailija on päättänyt kilpailun.

●Kilpailija, jolla ei ole aktiivista Fis-koodia, ei saa valittaa 

tuomarineuvoston päätöksestä.



Uusi sauvasääntö

●Sauvan pituus saa olla maksimissaan 0,83 x urheilijan pituus.

●Pituus mitataan seisten tasaisella alustalla hiihtokengät jalassa 

ilman päähinettä.

●Sauvan pituus mitataan sauvan kärjestä hihnan kiinnityskohdan 

yläosaan.

●Mittaukset pyöristetään lähimpään tasasenttiin seuraavasti: 

pienempi kuin 0,5 cm alaspäin ja 0,5 cm ja enemmän ylöspäin.






