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• Tuomarineuvoston tehtävät ICR 303 

• Ennen kilpailua  –> yhteyden otot, valmistelut, priorisointi, ilmoittautumiset, 
kilpailikutsu 

• Organisaatio ICR 302.3, olosuhteet 303.3.2, kilpailuformaatti, hiihtotapa, 
huoltopisteet, kilpailutoimisto ja muut tilat,  tuomarineuvoston tilat  

• Sidosryhmät Media ml. Lehdistö, markkinointi yhteistyökumppanit, 
viranomaiset, lääkintä, majoitus, opasteet.... 

• Mitkä ovat kilpailua edeltävät tärkeimmät tilaisuudet tuomarineuvoston 
toiminnan kannalta 

• Tuomarineuvoston kokoukset, joukkueenjohtajien kokous 

• Tuomarineuvoston päätösvaltaisuus, eri kilpailuformaatit 

• Kilpailuradat eli homologointi sertifikaatti 

• Mahdolliset muutokset homologoituihin ratoihin 

• Suksien testaus, lämmittely, HIIHTOSUUNTA 

• Valvonta ja raportointi 

• Oikeat välineet ja lomakkeet 

• OLE ITSE TARVITTAESSA VALMISTELUJEN AIKANA PAIKALLA TAI 
DELOGOI... 
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• Kilpailun aikana –> roolitus, yhteydenpito, kokoontuminen, 

• Kilpailun aikana tärkein toiminto on sääntövalvonta!! 

• Kilpailun jälkeen  –> tulosten tarkastaminen, epävirallisten tulosten 
jakaminen, raportit, hiihtotapavalvonta, ratavalvonta, kilpailunjohtaja, 
protestit… 

• TD RAPORTTI!! Kuvien merkitys 

• Kilpailun päättäminen eli tuomarineuvoston kokous, tulosten virallistaminen 

• Dokumentointi  –> valitukset  
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• Yhteistyö median kanssa 302.3.7 

• Tavoitteena erinomainen tuote eli ”puhdas” TV kuva 

• Media tuo lajille näkyvyyden  yhteistyökumppanit, markkinointi 

• Median rooli korostunut viime vuosina voimakkaasti, komppromissi urheilun 

ja näkyvyyden kustannuksella 

• Valmistele ajoissa, tilat, sähköistys, materiaalit 

• Ota yhteyttä, vaadi selkeä lista mitä järjestelyorganisaation tulee tehdä  

• TV katselmus yhdessä järjestelyorganisaation kanssa, stadion järjestelyt, 

videotaulut  

• Kameroiden paikat ja niihin liittyvät valmistelut, moottorikelkkojen käyttö 

kaapelointi 

• Väliaikapaikat, kaapelointi 

• Tiedota valmistelujen vaiheista ja ongelmista 

• Ohjeista oma organisaatio, liikkuminen kilpailuradoilla ml, media 
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• Sprintti ICR 325 

• Aggressiivinen, nopea tempoinen kilpailuformaatti 

• Tuomarineuvostolle ehkä haastavin kilpailu  

• Voi sisältää 16 erillistä kilpailua, kaksi joukkueenjohtajien kokousta, kaksi 

numeroiden jakoa, transponderit … 

• Karsinta, väliaikalähtö, lähtöväli, tulospalvelun toimivuus 

• Mieti kilpailijoiden määrä loppukilpailujen suhteen 

• Finaalit, erien aikataulutus, lähettäminen, tulokset, lucky looserit, 

• Sanktiot eli tuomarineuvoston kokoontuminen kilpailun aikana 

• Toimivaltaisuus!! 

• Urheilijan kuuleminen, protestit 

• Tarvittaisiinko esimerkiksi SM-kilpailuissa vielä yksi tuomarineuvoston 

jäsen? 
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Tarvitset riittävän laadukkaat välineet tulosten takia 
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• - Kesäkunnostamisen tärkeimpinä tavoitteina tulee olla turvallisuus,-ympäristö sekä 
monikäyttö ajattelu- hiihtoratojen kesäkäyttö 

• - Kesäkunnostus tulisi suorittaa myös siten, että hiihtäminen onnistuu erittäin vähällä 
lumella- hake eli maaperän laatu 

• - Maastotyöt ; laskujen sekä nousujen kallistukset sekä raivaukset etenkin kannot, 
pensaat ja kivet 

• - Tulisi toteuttaa yhdessä latukoneen kuljettajan kanssa- maastotuntemus 
mahdollistaa uran tehokkaan kunnostamisen talvella ja säästää konetta 

• - Maaperän tarkastukset; kriittiset alueet etenkin jyrkät nousut maaperän kumpuilevat 
muodot tulisi säilyttää mahdollisuuksien mukaan 

• - Latu-urien ojitukset; erittäin vaikeita ongelmia talven aikana 

• - Paannejää paikat voivat aiheuttaa talvella  loukkaantumisia hiihtäjille, laskujen 
jälkeiset mutkat 

• - Valaistuksen kunnostaminen; huomio tulee kiinnittää valaistuspylväiden oikeaan 
sijoittamiseen 

• - Stadion alueen kunnostaminen  suksien testaus alue sekä lämmittely ladut, 
maalisuora mahdollisimman leveä  sekä teknisten laitteiden sijainnin suunnittelu 

• - Nykyaikaiset kilpailutavat kuten massalähdöt sekä takaa-ajot asettavat erityisiä 
vaatimuksia hiihtostadionille 
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• - Huolto- sekä stadionalueen sähköpäätteiden tarkastukset 

• - Latu-uran tulisi noudattaa mahdollisimman pitkälle ideaalilinjaa 

• - Perinteisen hiihtotavan latu-uran vaatimukset talvella latu-urien väli latujen keskeltä 
keskelle mitattuna 17 -30 cm ja uran syvyys 2- 5 cm 

• - Homologointiin liittyvät tarkastukset, sertifikaatti voimassa viisi vuotta 

• - Karttapohjien sekä profiilien tarkastukset  

• - Karttapohjat 1:10 000 sekä profiilit vaakasuunnassa 1:50 000 ja korkeussuunnassa 
1:5000 

• - Määritettävä HD eli korkeusero, TC eli kokonaisnousu ja MC eli suurin yksittäinen 
nousu 

• - Mahdollistaa myös massahiihtojen sekä laturetkien järjestämisen sekä palvelee 
kuntoilijoita 

• - Talvella laskuihin latujen vetäminen jäämässä pois kilpailutilanteissa, kuntoladuissa 
latu-urien leveys olennaista 

• - Kilpailumuotojen kehitys tulee leventämään sekä lyhentämään ratojen pituutta 12 
m ja 7,5 km 

• - Liikuntapaikkojen monikäyttö sekä massahiihtotapahtumat asettavat haasteita 
latupohjien sekä kilpailupaikkojen kunnostamiseen sekä suunnitteluun  
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 Hyvin suunniteltu on 
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 Puoliksi tehty 
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Muista säännöt, oma asenne sekä maalaisjärki 


