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FIS Timing Booklet Cross-Country/Nordic Combined Version 3 October 2020 

10. Important ICR rules for Timing in Cross-Country 

303.4.3  
 
”Jury duties on competition site before competition are related but not limited to:  
…  
Timing: Start and finish procedures, intermediate timing, photo finish, primary timing, 
backup timing, data processing, start list content and layout, result list content and lay-
out, XML data transmission to FIS, XML timing report data transmission to FIS.”  
 
”After the competition Immediately after the competition ends, the TD is responsible 

for the final Jury-meeting, where the conclusion of the competition or decisions of the 

protests are prepared in writing. The TD must do the report on all aspects of the 

event. The report shall consist of the designated report form and any additional com-

ments deemed relevant. This report shall include but is not limited to a discussion of 

organisational preparation, preparation of the hill(s), an evaluation of the competitive 

event, a final results list and a complete set of minutes from all meetings and Jury de-

cisions. The report is available online. After confirmation of the jury the results and 

timing reports must be transmit- ted electronically and in FIS XML format (Email: re-

sults@fisski.com). The TD must supervise the correct transmission of the results. 

Without TD and timing reports the result will not be valid.” 

 

 

  



o LÄHTÖLISTAT 
Ovatko lähtölistat sääntöjen mukaiset ICR, Maastohiihdon kilpailusään-
nöt (SM, FIS, kansallinen) ja onko niissä kaikki vaadittavat tiedot ja tiedot 
oikein? 
➢ onko kaikilla kotimaan lisenssi voimassa, myös piirikunnallisissa ? 
➢ miten sen voimassaolo on tarkastettu ? 
➢ lähtöjärjestyksen laatimisperuste ? 
➢ jälki-ilmoittautuneet ? 
➢ huomatus, jos sukunimi on ennen etunimeä! 

 
o MUUTOKSET  

Mahdolliset tulospalvelua koskevat (kilpailu)muutokset ilmoitettu: nume-
rointi, lähtöajat, jälki-ilmoittautuneet, lähtöjen siirto, yhteislähdön järjestelyt, 
viestivaihdot, parisprintin erityispiirteet yms., tuomarineuvoston päätökset 
tiedotettu. 
 

o VIRALLINEN KILPAILUAIKA 
Kilpailussa käytetään virallista valtakunnan aikaa tai muuta sovittua aikaa 
ja tämä aika on nähtävissä tulospalvelun järjestelmistä. 

 
o TULOSPALVELULAITTEISTO 

Tulospalvelun järjestelyt, ohjelmisto ja laitteet ovat vaatimusten mukaiset 
(SM, FIS, kansallinen) *FIS Timing Booklet Cross-Country / Nordic Com-
bined 

 
o VARSINAINEN AJANOTTO 

Toimihenkilöt paikalla ja laitteet toimintavalmiina – kilpailu voidaan tulos-
palvelun puolesta aloittaa 

 
o VARMISTUSAJANOTTO 

Varmistusajanotto on järjestetty ja toimihenkilöt paikalla – kilpailu voidaan 
varmistusajanoton puolesta aloittaa. 

 
o PROTESTIAIKA 

Protestiaika on tulospalvelun tiedossa (milloin tulokset voi julkaista) 

 
o AJANOTON OIKEELLISUUS 

Satunnaisotannalla muutaman kilpailijan suoritusajan tarkastus ja vertailut 
tulospalvelun tuloksiin, ajat oikein. 
➢ miten tapahtuu lähtöaikojen rekisteröinti, 2-3 täsmä tarkistusta omiin 

havointiin perustuen 
➢ montako lähtöaikaikkunan (+- 3 sek) alitusta/ylitystä tapahtui ? 
➢ mikä on käsiajanoton ja virallisen ajanoton keskimääräinen ero ? 
➢ webscorella kellotetuissa kisoissa aika lasketaan VÄÄRIN, pyöriste-

tään ! 
 
 
 



o LOPPUTULOKSET  
Ovatko lopputulokset oikein? Ovatko tuloslistat sääntöjen mukaiset ICR, 
Maastohiihdon kilpailusäännöt (SM, FIS, kansallinen) ja onko niissä 
kaikki vaadittavat tiedot ja tiedot oikein?  
 
 

o RAPORTOINTI 
Tuomarineuvosto on saanut tietoon tulospalvelussa kilpailun aikana mah-
dolliset ongelmat, kilpailun tulokset on julkaistu ja vaaditut tiedostot oike-
assa muodossa lähetetty (Hiihtoliitto, FIS). TD:n raporttiin tulospalvelua 
koskevat tiedot saatu. 
➢ Hiihtoliiton arkistosta puuttuu vieläkin tuloksia! 
➢ webscorella kellotetuissa kisoissa lisenssinumeron käyttö Hiihtoliittoon 

lähevässä aineistossa (excelin csv) 
 


