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Miten säännöt muuttuvat? 
 Valmistelu: sääntö- ja valvonta-alakomitea  

 (FIS sub-committee for rules and control) 

 MC-asiat: maailman cup-alakomitea 

 (World Cup sub-committee) 

 Asiat päätetään maastohiihtokomiteassa 

 (Cross-country committee, executive board) 

 Asiat vahvistaa FIS:in hallitus 

 (FIS Council) 



Muutoksia sprinttiin 
 Kilpailijoiden jakautuminen alkueriin muuttuu 

 - voittaja tulee usein ensimmäisestä alkuerästä (naiset 
41,83 %, miehet 39,53 %) 

 - voittaja tulee usein ensimmäisestä välierästä (naiset 
55 %, miehet 65 %) 

 Parhaat saavat valita eränsä 



Muutoksia sääntöihin 
 303.2.1 

 TD on kilpailun järjestäjille FIS:in edustaja ja hänen 
tulee taata, että kilpailu järjestetään ja toteutetaan 
FIS:in sääntöjen mukaisesti. TD:llä on oltava voimassa 
oleva TD-lisenssi ja hänen tulee osata puhua 
jkirjoittaa englannin kielellä. TD:n tulee toimia 
yhteistyössä FIS:in ja kansallisen liiton nimittämien 
assistenttien kanssa kilpailun valmisteluissa, 
toteutuksessa ja valvonnassa. TD vastaa 
tuomarineuvoston töiden organisoinnista. 



 303.4.1 

 Tavallisesti tuomarineuvoston jäsenten tulisi saapua 
kilpailupaikalle riittävän ajoissa, että heillä olisi kaksi 
työskentelypäivää ennen ensimmäistä kilpailupäivää. 

 

 312.3.3.  

 Maalilinjan jälkeistä kontrolliviivaa koskeva sääntö on 
poistettu 



Sprinttiä koskevat muutokset 
 315.5.3 

 Kilpailijat järjeståytyvät esilähtöviivan taakse, 
valitsevat lähtöpaikkansa määrätyssä järjestyksessä ja 
saavat tarvittavat ohjeet. Lähettäjä antaa 
lähtökomennon ”paikoillenne”, jolloin kilpailijat 
siirtyvät lähtöviivalle. Kun kaikki kilpailijat ovat 
lähtöviivalla, lähettäjä antaa komennon ”valmiit” ja 
kilpailijoiden tulee pysyä liikkumattomina, kunnes 
lähettäjä antaa lähtökäskyn. 



 315.7.2 

 Kaikissa yhteislähdöissä ja erälähtöisissä kilpailuissa 
virhelähdöstä seuraa automaattisesti lähdön uusinta. 
Lähettäjän tai lähtöportin täytyy antaa merkki 
virhelähdöstä. Sopivan matkan päässä olevan 
toimitsijan on pysäytettävä ja käännytettävä kilpailijat 
takaisin lähtöpaikalle. 



  317.2.2. Tulosluetteloon on merkittävä kaikki annetut 
kirjalliset rangaistukset 

 325.4.2.5. Parempi lucky loser menee toiseen välierään 
ja huonompi lucky loser ensimmäiseen välierään 

 325.4.2.9 

 Virhelähdön tehnyt kilpailija saa kirjallisen 
varoituksen. Ensimmäisen virhelähdön jälkeen 
jokainen samassa erässä virhelähdön aiheuttava 
kilpailija on velvollinen lopettamaan kilpailunsa. 
Kilpailija sijoittuu viimeiseksi omassa finaalissaan, 
välierässään tai alkuerässään (6, 12, 20 tai 4, 8 16). 



Sprinttiviestikilpailut 
 326.4.2.2 

 Mikäli yli 50 joukkuetta, kolme välierää. 

 326.4.6 

 Joukkueiden eteneminen välieristä loppukilpailuun: 

 - Jos alkuerissä ei oteta aikoja, menevät viisi 
ensimmäsitä jokaisesta välierästä jatkoon 

 - Mikäli käytetään kolmea välierää, sama periaate 

 - Jos otetaan ajat, menevät kustakin erästä kaksi 
parasta ja kuusi nopeinta sijoilta 3-8 



Muita sääntöjä 
 343.11 

 Kaistoitetuilla alueilla kilpailijan tulee valita kaistansa. 
Kilpailijalla on kuitenkin oikeus vaihtaa kaistaa 
noudattaen sääntöä ICR 343.9. 

 343.12.4 

 Kun pitkän matkan hiihdossa tai yhdistelmäkilpailussa 
suksien vaihtokarsinat, voi vaihtaa 

 - enintään kerran, kun kilpaimatka enintään 30 km 

 - enintään kahdesti, kun kilpailumatka on yli 30 km 



Kysymyksiä ? 


