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Kilpailutapahtuma Suomen Cup, Vuokatti 31.10.2015 

  Miesten sprintti, perinteinen hiihtotapa 

 

Päätös, jota valitus koskee 

 

Tuomarineuvoston 31.10.2015 tekemä päätös Matias Strandvallia koskevassa 

asiassa. 

 

Selostus asiasta   

Asiassa on kysymys Suomen Cupiin kuuluvasta miesten henkilökohtaisesta pe-

rinteisen hiihtotavan kilpailusta. Tuomarineuvosto on antanut Strandvallille 

rangaistukseksi kilpailusta sulkemisen ja kirjallisen varoituksen. Tuomarineu-

voston päätöksen mukaan Strandvall on finaalissa kiilannut Ville Nousiaisen 

eteen, jonka seurauksena Nousiainen on kaatunut. 

 

Valittajan vaatimukset   

  Valittaja on vaatinut, että tuomarineuvoston päätös kumotaan. 

 

Valituksen perustelut   

Valitusta on perusteltu sillä, että Strandvall on tullut mutkaan ensimmäisenä ja 

on ollut oikeutettu valitsemaan latunsa. Kyseessä on ollut tavanomainen 

sprinttiin kuuluva tilanne. Rangaistus poikkeaa normaalista kansallisella ja 

kansainvälisellä tasolla noudatetusta linjasta. 

 

Tuomarineuvoston vastine 

 

Tuomarineuvosto on lähettänyt valituslautakunnalle tuomarineuvoston koko-

uspöytäkirjan, rangaistuslomakkeen, kilpailua koskevan TD-raportin sekä 

TD:n laatiman selvityksen tapahtumasta valokuvaliitteineen. 

 

Valituslautakunta on lisäksi tutustunut tv-lähetyksen materiaaliin sekä vide-

oon. 
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VALITUSLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

  Sovellettavat oikeusohjeet 

 

ICR 343.9 §:n mukaan estäminen on kielletty kaikissa kilpailuissa. Tällaiseksi 

käytökseksi on määritelty tahallinen estäminen, estäminen (ei etene parasta 

linjaa), häirintä sekä toisen urheilijan työntäminen jollakin kehon osalla tai 

hiihtovälineellä. 

 

ICR 343.10.2 §:n mukaan ohittava kilpailija ei saa estää ohitettavaa kilpailijaa 

millään tavoin. Vastuu sääntöjen mukaisesta ohituksesta on aina ohittavalla 

kilpailijalla. Ohittavan kilpailijan suksien on oltava ohitettavan kilpailijan suk-

sien edellä ennen kuin hän voi valita parhaan linjan. 

 

ICR 352.1.1 §:n mukaan tuomarineuvoston tulee rangaistusta harkittaessa ot-

taa huomioon erityiset olosuhteet, hyöty tai etu rikkomuksen tekijälle, muille 

kilpailijoille aiheutunut negatiivinen vaikutus, vaikutus lopputuloksiin tai vä-

liaikoihin, urheilijan perustelut, kilpailun taso, kilpailijan ikä ja kokemus sekä 

tuomarineuvostolle laaditut ohjeet.   

 

ICR 352.2.1 §:n mukaan hylkäämistä tulee käyttää vain suuremmissa rikko-

muksissa ja rikkomuksissa, joilla on selkeä vaikutus kilpailun lopputulokseen. 

 

Näytön arviointi ja johtopäätökset 

 

Ylen kuvanauha sekä tilanteesta esitetty videohidastus osoittavat, että alkuti-

lanteessa Strandvall on ollut keskellä olevalla ladulla, mutta on siirtynyt sisä-

ladulle. Strandvallin ollessa sisäladulla Nousiainen on hiihtänyt viereisellä la-

dulla. Strandvall on ollut Nousiaista jonkin verran edellä, mutta ei niin paljoa, 

että Strandvallin sukset olisivat kokonaan olleet Nousiaisen suksien edellä. 

Strandvall on tämän jälkeen noussut pois latu-uralta ja on hiihtänyt latujen vä-

lissä yrittäen joko vaihtaa Nousiaisen kaistalle tai hiihtää kahden ladun välissä. 

Tästä on ollut seurauksena, että Strandvallin sukset eivät ole olleet yhdensuun-

taisesti, vaan Strandvallin suksi on kulkeutunut ainakin kaksi kertaa Nousiai-

sen suksen päältä ja Nousiainen on kaatunut. Kaatumistilanteessa Nousiainen 

on hiihtänyt latu-urassa 

 

Valituslautakunta katsoo, että näin toimiessaan Strandvall on häirinnyt Nousi-

aisen hiihtoa ja on aiheuttanut Nousiaisen kaatumisen. Strandvallin siirtyessä 

pois latu-uralta ja yrittäessä ohitusta latujen välissä vastuu sääntöjen mukaises-

ta ohituksesta on ollut Strandvallilla. Strandvall on menettelyllään rikkonut 

sääntöjä ICR 343.9 ja 343.10.2 §. 

 

Rangaistussseuraamus 

 

Valituksessa on virheellisesti väitetty, että tuomarineuvosto olisi hylännyt 

Strandvallin. Tuomarineuvoston pöytäkirjaan sekä Strandvallille annettuun kir-

jalliseen varoitukseen on kuitenkin kirjattu, että rangaistukseksi on määrätty 

sulkeminen kilpailusta ja kirjallinen varoitus. Strandvall on siten sijoittunut 

eränsä viimeiseksi eli kuudenneksi. 

 

Valituslautakunta toteaa, että kyseessä on sinänsä ollut sprinttikilpailuun tyy-

pillinen tilanne, eikä miltään osin ole aihetta epäillä, että Strandvall olisi tahal-

laan kaatanut Nousiaisen. 



 

Rangaistuskäytännön yhtenäisyyden varmistamiseksi FIS:in sääntö- ja valvon-

ta-alakomitea on vahvistanut periaatteet, joiden mukaan eri rangaistuslajeja tu-

lee harkita. Tässä tapauksessa on selvää, että tapahtumasta on aiheutunut hait-

taa Nousiaiselle. Nousiaisen kaatuminen olisi ollut vältettävissä. FIS.in ohjeen 

mukaan tuomarineuvostolla on tässä tilanteessa ollut valittavana rangaistuk-

seksi joko hylkääminen tai kilpailusta sulkeminen. Koska Nousiaisen kaata-

mista ei ole pidettävä tahallisena, oikeudenmukainen rangaistus on kilpailusta 

sulkeminen. Rangaistusta harkittaessa on otettu huomioon, että kysymys on ol-

lut korkeatasoisesta kansallisesta kilpailusta ja arvioinnin kohteena oleva ur-

heilija on maajoukkuetason kilpailija. 

 

ICR 353.3.4 §:n mukaan kilpailusta sulkemisen ohessa on aina annettava kir-

jallinen varoitus. 

 

 

PÄÄTÖSLAUSELMA  Valitus hylätään. Tuomarineuvoston päätös jää voimaan. 

 

  Ratkaisu on yksimielinen.   

 

Sääntökohdat  ICR 343.9 §, 343.10.2 §, 352 §. 

 

Muutoksenhaku 

Tästä päätöksestä voi valittaa Suomen hiihtoliiton maastohiihdon johtoryh-

mälle.   

 

 

 

  Juha Kolu 

  puheenjohtaja 

   

 

 


