
Kilpailusäännöt 2018



Kilpailusäännöt 2018
• Kilpailukausi muuttuu

• Lex Laukkanen

• kymmenkunta muuta 

pienempää muutosta



Monikansallinen määritys jää kokonaan pois

1.1.8. Kilpailut



- Laatinut erillinen työryhmä.

- Tiedotettu seuraneuvottelupäivillä keväällä 2017

- Yhteinen kaikille lajeille

- Koskee jo kesää 2018

Kilpailukauden muutos



Kilpailuvuosi on kalenterivuosi, esimerkiksi 1.1. – 31.12.2017. Kilpailukausi on 
sama kuin Liiton tilikausi kesäkuun 2018 alusta alkaen, seuraavan toukokuun 
viimeiseen päivään kestävä 12 kuukauden jakso, esimerkiksi 1.6.2018 –
31.5.2019. 

Ylimenokautena 2017 - 2018 kilpailukausi on lyhyempi, 1.10.2017 – 31.5.2018.

Kilpailukauden nimityksenä voidaan käyttää myös vain yhtä vuosilukua, 
esimerkiksi kilpailukausi 2017 - 2018 rinnalla nimitystä kilpailukausi 2018. 
Vuosiluku määräytyy kilpailukauteen kuuluvan tammikuun vuosiluvun mukaan.

1.1.8. Kilpailuvuosi ja -kausi



Sen lisäksi, mitä jäljempänä sanotaan kilpailulisensseistä, saa kilpailuihin 
osallistua seuraavasti: 
• Valtakunnallisiin mestaruuskilpailuihin saavat osallistua Liiton jäsen-

seurojen jäsenet, mikäli osallistujakiintiöitä tai muita rajoituksia ei ole 
erikseen asetettu. 

• FIS-kilpailuihin saavat osallistua FIS:n jäsenliittoihin kuuluvat urheilijat. 

• Kansallisiin kilpailuihin saavat osallistua Liiton seurojen vakinaisesti 
Suomessa asuvat jäsenet. Myös ulkomaalaisilla kilpailijoilla on oikeus 
osallistua kansallisiin kisoihin, kun heillä on voimassaoleva oman maansa 
kilpailulisenssi. 

• Piirin tai alueen mestaruuskilpailuihin saavat osallistua piiriin tai aluee-
seen kuuluvien seurojen jäsenet. 

1.3.5. Osallistumisoikeus kilpailuihin



Seuran vaihtamisesta on ilmoitettava Liitolle kirjallisesti viimeistään 31.5. 
mennessä. Seuramuuttoilmoituksen tekee vastaanottava seura.

Uusi kilpailukausi katsotaan alkaneeksi, kun urheilija ensimmäisen kerran 
osallistuu seuran edustajana viralliseen kilpailutapahtumaan 1.6. jälkeen. 
Virallisiksi kilpailuiksi katsotaan SM-kilpailut ja kansalliset kilpailut, mutta ei 
kuitenkaan esimerkiksi harjoituskauden aikaisia testi-, leiri- tai valinta-
kilpailuja. 
..
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….



Suomessa asuva ulkomaalainen, jolla on koti-
paikka Suomessa tai joka pääasiassa oleskelee
Suomessa ja joka kuuluu jäsenenä Liiton jäsen-
seuraan ja jolla on voimassa oleva Liiton myön-
tämä kilpailulisenssi, saa osallistua valtakunnal-
lisiin mestaruuskilpailuihin sekä kansallisiin ja
piirikunnallisiin kilpailuihin.

1.3.10. Ulkomaalaisen osallistumisoikeus 



Voidakseen osallistua edellä kohdassa 1.1.8. mainittuun kilpailuun on urhei-
lijalla oltava voimassa Liiton myöntämä lisenssi tai Skipassi siten kuin jäljem-
pänä selvitetään.
Seuran sisäisessä kilpailussa, seuraottelussa sekä maakuntaviestissä ei näitä
edellytetä. Lisenssin haltija saa osallistua kilpailuun, jossa vaatimuksena on
vain Skipassi. 12-vuotiailla ja nuoremmilla on oltava Skipassi osallistuttaessa
piirikunnalliseen tai sitä ylemmän tason kilpailuun. Sitä vanhemmilla riittää
Skipassi osallistuttaessa Hopeasompa-loppukilpailuun, piirikunnalliseen kil-
pailuun, piirin tai alueen mestaruuskilpailuun, veteraanien Suomen mes-
taruuskilpailuun tai oman seuran järjestämään ylemmän tason kilpailuun, ei
kuitenkaan mihinkään yli 16-vuotiaiden nuorten tai yleisen sarjan Suomen
mestaruuskilpailuun. 65-vuotiailla ja vanhemmilla Skipassi riittää kaikkeen
kilpailutoimintaan. Kaikissa muissa tapauksissa on kilpailuun osallistuvalla
urheilijalla oltava lisenssi.

1.3.11. Kilpailulisenssit 



Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen vapaamuotoiset kilpailulupahake-
mukset tulee jättää maastohiihdon osalta 30.4. mennessä kaksi vuotta ennen
tapahtuman sisältävää kilpailukautta Liiton toimistoon.

Rullahiihdon valtakunnallisten mestaruuskilpailujen kilpailulupahakemukset
tulee jättää maastohiihdon osalta 30.4. mennessä yksi vuosi ennen tapah-
tuman sisältävää kilpailukautta.

FIS-kilpailujen kilpailulupahakemukset tulee jättää maastohiihdon osalta
31.5. mennessä ennen ao. kilpailukautta ja kansallisten kilpailujen lupa-
hakemukset seuraavalle kilpailukaudelle tulee jättää maastohiihdon osalta
15.6. mennessä.

2.1.1. Kilpailuluvan hakeminen 



Ilmoittautumisen valtakunnalliseen mestaruuskilpailuun on 
oltava kilpailujen järjestäjällä kymmenen (10) päivää ennen 
ensimmäistä kilpailupäivää. 

Viesti- ja joukkuekilpailujen osalta on ilmoitettava seuran
joukkueet sekä kunkin joukkueen jäsenet kilpailijoiden lisens-
sinumeroineen ja suoritusjärjestys sekä mahdollinen jouk-
kueen nimi. Jos seurasta ilmoitetaan useampia joukkueita
samaan sarjaan, on ilmoittajan merkittävä näille parem-
muusjärjestys. Mahdolliset muutokset on ilmoitettava kilpai-
lua edeltävänä päivänä 2 tuntia ennen joukkueenjohtajien
kokousta. Ennen tätä ajankohtaa ei järjestäjä saa julkistaa
joukkueiden kokoonpanoa.

2.2.11. Ilmoittautumiset mestaruuskilpailuihin 



….
Tuomarineuvosto voi hyväksyä ainoastaan erittäin poikkeuk-
sellisen syyn perusteella jälki-ilmoittautumisen edellyttäen, että
se on perusteluineen toimitettu kirjallisena kilpailukansliaan
ennen joukkueenjohtajien kokousta.

Kilpailussa, jossa osallistumista on piireittäin rajoitettu, voidaan
kilpailijan tai joukkueen vaihto suorittaa tuomarineuvoston hy-
väksymän syyn perusteella piirin nimeämän joukkueenjohtajan
esityksestä kilpailua edeltävänä päivänä 2 tuntia ennen jouk-
kueenjohtajien kokousta. Korvaava kilpailija tai joukkue saa
korvatun kilpailunumeron ja lähtöajan tai –paikan.

2.2.11. Ilmoittautumiset mestaruuskilpailuihin 



Mestaruuskilpailujen ja FIS-kisojen lähtöjärjestyksessä 
on pääsääntöisesti käytettävä voimassaolevaa lähtö-
järjestyksen suositusta. Käytetty peruste on merkittävä 
lähtölistoihin. Kilpailun tuomarineuvostolla on lopul-
linen päätäntävalta käytettävästä lähtöryhmittelystä 
ja urheilijoiden sijoittelusta arvontaryhmiin.

Jos mestaruuskisaa joudutaan siirtämään, on tuoma-
rineuvoston tehtävä päätös lähtöjärjestyksen säilyttä-
misestä tai uusimisesta.

3.1.7. Lähtöjärjestys 



Sarjan lähtöryhmät määräytyvät FIS:n distance-pisteiden mukaan seuraavasti: 
• Lähtöryhmän 1 muodostavat 20 parasta. 
• Lähtöryhmän 2 muodostavat 20 seuraavaa. 
• Lähtöryhmän 3 muodostavat loput FIS:n distance-pisteitä keränneet kilpailijat. 
• Lähtöryhmän 4 muodostavat pisteettömät  

Sarjan alussa lähtevät lähtöryhmän 4 kilpailijat arvotussa järjestyksessä. Seuraa-
vaksi lähtevät lähtöryhmän 3 kilpailijat pisteidensä mukaisessa järjestyksessä, par-
haiten menestynyt viimeisenä. Sarjan lopussa lähtevät vuorotellen lomitettuina
lähtöryhmän 2 ja lähtöryhmän 1 kilpailijat, kummatkin ryhmät erikseen pistei-
densä mukaisessa järjestyksessä, parhaiten sijoittuneet viimeisinä (..42, 41, 40,
20, 39, 19, 38, 18, .., 24, 4, 23, 3, 22, 2, 21, 1.). Tuomarineuvosto voi erikseen
päättää, että lähtöjärjestys lähtöryhmän sisällä onkin arvottu eikä pisteiden
mukainen.

4.1.1. Väliaikalähdöt 



Sarjan lähtöryhmät määräytyvät FIS:n pisteiden mukaan seuraavasti: 

• Lähtöryhmän 1 muodostavat 20 eniten FIS:n sprinttipisteitä saanutta kilpai-
lijaa.

• Lähtöryhmän 2 muodostavat loput FIS:n sprinttipisteitä saaneet kilpailijat.
• Lähtöryhmän 3 muodostavat ne kilpailijat, joilla on vain FIS:n distance-pisteitä. 
• Lähtöryhmän 4 muodostavat kokonaan 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 lähtö-
ryhmän 3 kilpailijat pisteidensä mukaan järjestyksessä, parhaiten menestynyt en-
simmäisenä. Sarjan lopussa lähtevät lähtöryhmän 4 kilpailijat arvotussa järjes-
tyksessä.

4.1.2. Sprintin karsinta 



Sarjan lähtöryhmät määräytyvät FIS:n pisteiden mukaan seuraavasti: 

• Lähtöryhmän 1 muodostavat 20 eniten FIS:n sprinttipisteitä saanutta kilpai-
lijaa.

• Lähtöryhmän 2 muodostavat loput FIS:n sprinttipisteitä saaneet kilpailijat.
• Lähtöryhmän 3 muodostavat ne kilpailijat, joilla on vain FIS:n distance-pisteitä. 
• Lähtöryhmän 4 muodostavat kokonaan 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 lähtö-
ryhmän 3 kilpailijat pisteidensä mukaan järjestyksessä, parhaiten menestynyt en-
simmäisenä. Sarjan lopussa lähtevät lähtöryhmän 4 kilpailijat arvotussa järjes-
tyksessä.

4.3.2. Sprintin karsinta (23/20v)



Sarjan lähtöryhmät määräytyvät FIS-pisteiden mukaan seuraavasti: 

• Lähtöryhmän 1 muodostavat FIS-pisteitä saaneet kilpailijat. 
• Lähtöryhmän 2 muodostavat kilpailijat, joilla ei vielä ole pisteitä.  

Sarjan alussa lähtevät lähtöryhmän 1 kilpailijat pisteidensä mukaisessa järjes-
tyksessä, parhaiten menestynyt ensimmäisenä. Sarjan lopussa lähtevät 
lähtöryhmän 2 kilpailijat arvotussa järjestyksessä. 

FIS-pisteistä (distance tai sprint) käytetään urheilijalle edullisempaa 
pistemäärää.

4.4.2. Sprintin karsinta (18/17v)



- Ulkomaalaisten osallistuminen täysin vapaaksi ?

- Rullahiihdon erityistarpeet, onko ?

- Sana on vapaa

Mitä seuraavaan kauteen?



Kiitokset tarkkaavaisuudestanne.

Olen yrittänyt antaa säännöille kasvot, jotta 

voisimme tehdä niistä yhdessä paremmat.

14.10.2017 Jorma Tuomimäki
jorma@tuomimäki.fi 040-5007031

mailto:jorma@tuomimäki.fi

