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1.

YLEISET MÄÄRITTELYT

1.1.

Käsitteet

1.1.1.

Keskusjärjestöt
Hiihtourheilun maailmanlaajuista kilpailutoimintaa johtaa ja koordinoi Kansainvälinen
Hiihtoliitto FIS. Näissä säännöissä käytetään tästä järjestöstä nimitystä FIS.
Kaikkien hiihtolajien yhteinen kattojärjestö Suomessa on Suomen Hiihtoliitto ry. Näissä
säännöissä käytetään tästä järjestöstä nimitystä LIITTO. Liiton toimeenpanovaltaa
käyttää sen johtokunta.
Maastohiihdon lajikohtaisissa asioissa toimeenpanovaltaa käyttää Liiton nimeämä
maastohiihdon johtoryhmä.

1.1.2.

Piirit ja alueet
Liitto voi kilpailutoiminnassaan tukeutua vahvistettuun piiri- ja aluejakoonsa. Näissä
säännöissä käytetään tällaisista yksiköistä nimityksiä piiri ja alue.

1.1.3.

Seura
Seuralla tarkoitetaan näissä säännöissä Liiton jäsenseuraa.
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1.1.4.

Järjestäjä
Järjestäjä on se organisaatio, joka vastaa kilpailujen toteuttamisesta ja taloudesta.
Järjestäjä voi olla yksittäinen seura, kilpailuja varten muodostettu usean seuran yhtymä,
piiri tai alue tai sellainen Liittoon kuulumaton rekisteröity yhteisö, jonka joku edellä
mainituista on tehtävään valtuuttanut.

1.1.5.

Urheilija
Urheilija on seuraan jäsenenä kuuluva hiihtourheilua harrastava luonnollinen henkilö.

1.1.6.

Kilpailija
Kilpailija on jokainen, joka on asianmukaisesti ilmoitettu osallistujaksi joko henkilökohtaiseen kilpailuun tai joukkuekilpailuun joukkueen jäsenenä. Kilpailijaksi henkilö
katsotaan ilmoittautumisajankohdasta alkaen kilpailutapahtuman päättymiseen saakka.

1.1.7.

Poolijäsen
Poolijäsen on yhteistyökumppani, yritys tai organisaatio, jolla on voimassa oleva
poolisopimus Liiton kanssa.

1.1.8.

Kilpailut
Kilpailuja ovat ne FIS:n urheilulajeissa käytävät urheilukilpailut, joita Liitto ja sen jäsenjärjestöt toimeenpanevat ja valvovat. Kilpailut jaotellaan seuraavasti:
•

Suomen mestaruus- (SM-) ja muut valtakunnalliset mestaruuskilpailut

•

FIS-kilpailut (kansainväliset kilpailut, jotka on merkitty FIS:n kilpailukalenteriin)

•

Kansalliset kilpailut

•

Piirin tai alueen mestaruuskilpailut

•

Piirikunnalliset kilpailut

•

Seuraottelut

•

Seuran mestaruus- ja seurakilpailut

•

Massahiihdot

Kilpailukauden aikana käydään myös cup-kilpailuja, joissa lasketaan paremmuus usean
eri osakilpailun tulosten perusteella.

1.1.9.

Kilpailuvuosi ja -kausi
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.
Kilpailukauden nimityksenä voidaan käyttää myös vain yhtä vuosilukua, esimerkiksi
kilpailukausi 2018 - 2019 rinnalla nimitystä kilpailukausi 2019. Vuosiluku määräytyy
kilpailukauteen kuuluvan tammikuun vuosiluvun mukaan.
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1.1.10.

Kilpailijan ikä
Kilpailijan ikä on se vuosimäärä, jonka hän täyttää kuluvan kilpailuvuoden aikana.
Kuitenkin 1.6. – 31.12. välisenä aikana pidettävissä kilpailuissa määräävänä on se ikä,
jonka kilpailija saavuttaa tulevan kilpailuvuoden aikana.
Esimerkiksi 4.12.2006 syntynyt kilpailija ei voi osallistua 12-vuotiaiden sarjaan
kilpailukaudella 1.6.2018 – 31.5.2019, koska hän täyttää kolmetoista vuotta vuoden 2019
aikana.

1.1.11.

Sääntökokoelmat
Kansainväliset kilpailusäännöt ovat FIS:n voimassaolevat kilpailusäännöt ja niihin
vuosittain päätetyt tarkennukset. Kotimaisilla kilpailusäännöillä tarkoitetaan tätä
sääntökokoelmaa.

1.2.

Sääntöjen velvoittavuus

1.2.1.

Kilpailutoiminnassa noudatettavat säännöt
Liiton ja sen jäsenjärjestöjen on järjestämissään kilpailuissa noudatettava kansainvälisiä
kilpailusääntöjä soveltuvin osin sekä kotimaisia kilpailusääntöjä. Kotimaiset
kilpailusäännöt ovat luonteeltaan täydentäviä. Kotimaisia sääntöjä noudatetaan myös,
milloin niissä on jostain asiasta säädetty tarkemmin kuin kansainvälisissä säännöissä.
Mikäli eri säännöissä on eroja, ovat kansainväliset kilpailusäännöt ensisijaiset.

1.2.2.

Mainossääntö kotimaisissa kilpailuissa
Kansainvälisten kilpailusääntöjen mukaisia kilpailuvarustukseen liittyvien mainosten
rajoituksia noudatetaan Suomessa käytävissä FIS-kilpailuissa niissä sarjoissa, jotka on
merkitty FIS-kalenteriin, ei kuitenkaan FIS-kilpailuiksi merkityissä Suomen mestaruuskilpailuissa.

1.2.3.

Sauvan pituussääntö kotimaisissa kilpailuissa
Kansainvälisten kilpailusääntöjen (343.8.1) mukaista sauvan pituussääntöä kontrolloidaan kotimaassa kaikissa FIS-kilpailuissa, Suomen-mestaruuskilpailuissa ja Suomen
Cupin osakilpailuissa. Kansallisten ja muiden pienempien kilpailujen sekä maratonhiihtojen osalta kontrolloinnista päättää kilpailun tuomarineuvosto.

1.3.

Urheilijan oikeudet ja velvollisuudet

1.3.1.

Doping, huumeet, nuuska
Dopingin käyttö ja dopingin tai huumeiden vaikutuksen alaisena kilpaileminen on kielletty
Liiton alaisessa toiminnassa. Dopingtestejä voidaan dopingsäännöstön edellyttämässä
laajuudessa tehdä milloin tahansa. Dopingtestejä varten voidaan ottaa sekä virtsa- että
verinäytteitä.
Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön sekä WADA:n, Kansainvälisen Olympiakomitean ja
FIS:n dopingsäännöstöön.
Nuuskan käyttö on kaikilta Liiton alaiseen kilpailutoimintaan osallistuvilta kielletty.
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1.3.2.

Sopupeli
Urheilutoiminnan eettinen lähtökohta on, että kilpailijat, joukkueet ja seurat pyrkivät
kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.
Seura, joka osallistuu kilpailun tuloksesta sopimiseen tai sallii sen omassa kilpailutapahtumassaan, menettää määräajaksi kilpailujen järjestämisoikeutensa ja urheilija,
joka osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan määräajaksi toimintakieltoon.
Toimitsija, joka osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan määräajaksi toimintakieltoon.

1.3.3.

Vedonlyönti
Urheilija tai urheilujoukkueeseen kuuluva henkilö ei saa itse tai edustajan välityksellä
lyödä vetoa omasta kilpailutapahtumastaan. Kiellon rikkomisesta seuraa määräaikainen
toimintakielto.

1.3.4.

Urheilijan oma vakuutusvelvollisuus
Urheilijan ansaitessa urheilemisesta vuodessa veronalaista tuloa urheilijoiden
tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaisen vähimmäismäärän on hänen
järjestettävä vakuutuksella itselleen tapaturma- ja eläketurva vähintään sanotun lain
määräysten mukaisesti.

1.3.5.

Osallistumisoikeus kilpailuihin
Sen lisäksi, mitä jäljempänä sanotaan kilpailulisensseistä, saa kilpailuihin osallistua
seuraavasti:
•

Valtakunnallisiin mestaruuskilpailuihin saavat osallistua Liiton jäsenseurojen 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 alueeseen kuuluvien seurojen jäsenet.

•

Piirikunnallisiin kilpailuihin saavat osallistua piiriin kuuluvien seurojen
jäsenet ja piirin alueella opiskelevat tai muuten tilapäisesti oleskelevat
Liiton jäsenseuran kilpailijat. Kaksi toisiinsa rajoittuvaa piiriä voivat sopia
kilpailukohtaisesti yhteisestä piirikunnallisesta kilpailusta.

•

Seuraotteluihin, seuran mestaruus- ja seurakilpailuihin saavat osallistua
ao. seuran tai seurojen jäsenet.

•

Massahiihdot ovat avoimia kilpailuja, mikäli järjestäjä ei tätä kiellä.

Liittoon kuulumattomien yhteisöjen kilpailuihin (oppilaitos, työpaikka, pitäjänmestaruus
jne.) saa urheilija osallistua vain, jos hän kuuluu ao. yhteisöön. Hän ei kuitenkaan tällöin
edusta seuraansa eikä häntä seuran toimesta ko. kilpailuun ilmoiteta.
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1.3.6.

Seuran jäsenyys
Voidakseen osallistua kilpailuun on urheilijan oltava Liittoon kuuluvan seuran jäsen. Hän
saa kuulua useampaan seuraan ja on oikeutettu eri lajeissa edustamaan eri seuroja.
Kilpailukauden aikana saa urheilija edustaa lajikohtaisesti vain yhtä Liiton jäsenseuraa.
Pitkien matkojen erillisissä cup-kilpailuissa urheilija voi edustaa seuran sijasta erillistä
tiimiä, kuitenkin vain yhtä tiimiä kilpailukauden aikana.

1.3.7.

Seuramuutto
Seuran vaihtamisesta on ilmoitettava Liitolle kirjallisesti viimeistään 31.5. mennessä.
Seuramuuttoilmoituksen tekee vastaanottava seura.
Liitolle asianmukaisesti ilmoitettu seuramuutto tulee voimaan 1.6. alkaen. Liitto ei toimita
ilmoituksen tekijälle erillistä kuittausta asianmukaisesti tehdyistä seuramuuttoilmoituksista.
Seuramuuttoilmoitukseen on liitettävä kopio jäljempänä kohdassa 1.3.8. mainitusta
esteettömyystodistuksesta.
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.
Seuramuuttojen poikkeustilanteet
a) Junioriurheilija: Urheilija, joka alkaneella kilpailukaudella voisi ikänsä puolesta
osallistua 16-vuotiaiden tai nuorempien sarjaan, saa vaihtaa seuraa kilpailukauden
aikana 31.12. saakka, mikäli hän ei ole kuluvalla kaudella edustanut yhdessäkään
virallisessa kilpailussa luovuttavaa seuraa. Junioriurheilijan osalta ei tarvita erillistä
seuramuuttoilmoitusta – riittää, kun kilpailulisenssi lunastetaan uuden seuran
nimissä.
b) Seuran konkurssi tai yrityssaneeraus: Mikäli urheilijan edustama seura menee
konkurssiin tai hakeutuu velkasaneeraukseen, voi urheilija hakea Liitolle osoitetulla
hakemuksella seuramuutosta kesken kilpailukauden. Hakemuksesta tulee käydä ilmi
perustelut toivotulle seuramuutokselle, entinen ja uusi seura sekä urheilijan edellisen
12 kuukauden aikaiset viralliset kilpailut, joissa hän on edustanut entistä seuraansa.
Hakemuksen liitteeksi tulee oheistaa näiden sääntöjen kohdassa 1.3.8. mainittu
esteettömyystodistus ja todisteet konkurssi- tai velkasaneerausasiaan liittyen.
c) Muut poikkeukselliset tapaukset: Muissa poikkeuksellisissa tapauksissa kuten
urheilijan koti-, työ- tai opintopaikan muuttuessa kilpailukauden aikana voi urheilija
hakea Liitolle osoitetulla hakemuksella seuramuutosta kesken kilpailukauden.
Hakemuksesta tulee käydä ilmi perustelut toivotulle seuramuutokselle, entinen ja uusi
seura sekä urheilijan edellisen 12 kuukauden aikaiset viralliset kilpailut, joissa hän on
edustanut entistä seuraansa. Hakemuksen liitteeksi tulee oheistaa kopio näiden
sääntöjen kohdassa 1.3.8. mainitusta esteettömyystodistuksesta.
Seuramuutosasioissa harkinta- ja päätösvaltaa käyttää Liiton johtokunnan tehtävän
hoitoon kulloinkin nimittämä taho, joka koostuu yhdestä Liiton työntekijästä ja yhdestä
tai useammasta muusta puolueettomasta ja asiaan perehtyneestä henkilöstä.
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Hakemukset käsitellään ilman aiheetonta viivytystä ja annettujen ratkaisujen tulee olla
oikeudenmukaisia ja perustuttava tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan.

1.3.8.

Seuramuuton esteettömyystodistus
Seuraa muuttavan urheilijan on pyydettävä edustamaltaan seuralta todistus siitä, että
hän on esteetön edustamaan uutta seuraa. Todistuksesta on käytävä ilmi, että urheilija
on täyttänyt kaikki velvoitteensa seuraansa kohtaan eikä selvittämättömiä raha-asioita,
palauttamattomia lainavarusteita tms. ole.
Todistus tulee tehdä kirjallisena ja seuran nimenkirjoittamiseen oikeutetun henkilön
allekirjoittamana. Todistus voidaan toimittaa Liittoon joko alkuperäisenä tai sähköisenä
kopiona.
Todistus esteettömästä muutosta on annettava viivytyksettä urheilijan sitä pyytäessä.

1.3.9.

Varusteiden ja valmennusavun korvaus seuramuuton yhteydessä
Seura, jonka edustamisesta urheilija luopuu, on oikeutettu saamaan urheilijalta tai
uudelta seuralta korvauksen niistä kuluista, jotka sille on todistettavasti syntynyt
edeltävän kahdentoista kuukauden aikana urheilijalle kustannetuista välineistä ja
valmennusavusta. Korvauksen piiriin eivät kuulu lisenssimaksut, osallistumismaksut
eikä kilpailumatkakulut tai muut kilpailutapahtumiin liittyvät kulut, seuran edustamisasut
ja -vaatteet, eivätkä stipendit tai muut palkitsemisluontoiset suoritukset.
Kahdentoista kuukauden aika lasketaan taaksepäin siitä hetkestä, jolloin urheilija on
seuralleen kirjallisesti ilmoittanut seuramuuttoaikeestaan.
Tämän pykälän määräyksiä ei kuitenkaan sovelleta urheilijaan, joka ikänsä puolesta voi
seuramuuton jälkeen kilpailla 16-vuotiaiden tai nuorempien sarjassa, eikä tilanteisiin
joissa seuramuuton syynä on ollut seuran konkurssi tai muu tosiasiassa toiminnan
lakkaamista tarkoittanut muutos.

1.3.10.

Ulkomaalaisen osallistumisoikeus
Suomessa asuva ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa tai joka pääasiassa
oleskelee Suomessa ja joka kuuluu jäsenenä Liiton jäsenseuraan ja jolla on voimassa
oleva Liiton myöntämä kilpailulisenssi, saa osallistua valtakunnallisiin mestaruuskilpailuihin sekä kansallisiin ja piirikunnallisiin kilpailuihin.

1.3.11.

Kilpailulisenssit
Voidakseen osallistua edellä kohdassa 1.1.8. mainittuun kilpailuun on urheilijalla oltava
voimassa Liiton myöntämä lisenssi tai Skipassi siten kuin jäljempänä 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 kilpailuun, piirin tai alueen mestaruuskilpailuun,
veteraanien Suomen mestaruuskilpailuun 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.
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Lisenssiurheilijoilla tulee olla lajiinsa liittyvä ja vähintään samantasoinen vakuutusturva,
jota tarjotaan Liiton toimesta lisenssejä lunastettaessa. Vakuutuksen voi hankkia joko
lisenssin lunastamisen yhteydessä Liiton vakuutusyhteistyöyritykseltä tai erikseen
omalta vakuutusyhtiöltään.
Vakuutuksen tulee olla voimassa ainakin seuraavissa tilanteissa lajiin liittyen sekä niihin
välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla, niin kotimaassa kuin ulkomailla
(korkeintaan 3 kk:n pituisilla matkoilla):
•

kilpailuissa,

•

harjoituksissa, jotka ovat lajille ominaisia tai valmennusohjelman mukaisia

•

kilpailumatkoilla ja koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä.

Liiton johtokunta määrää kilpailukausittain lisenssien ja Skipassien lunastushinnat
ikäryhmittäin ja lajeittain.

1.3.12.

Liiton edustusurheilijan osallistumiset
Mikäli edustustehtävät vaativat tai se muuten urheilijan kunnon kannalta on tarpeellista,
on liitolla Liiton esityksestä oikeus rajoittaa urheilijan osallistumista kilpailuihin.
Urheilija voi vapautua Liiton edustustehtävästä ainoastaan lääkärin todistaman sairauden tai muun päteväksi katsottavan syyn takia, joka on saatettava Liiton tietoon
mahdollisimman pian.
Suomen mestaruuskilpailujen päivinä saa Liiton valmennuksessa oleva yleisen sarjan
urheilija osallistua muihin kilpailuihin vain Liiton erityisellä luvalla.

1.3.13.

Rangaistusmääräyksiä
Sen lisäksi, mitä kansainvälisissä säännöissä on määrätty urheilijan rankaisemisesta, voi
Liiton johtokunta tai sen nimittämä toimielin rangaista urheilijaa, valmentajaa tai huoltajaa
FIS:n, Liiton kilpailusääntöjen tai niiden perusteella annettujen määräysten rikkomisesta
antamalla varoituksen, rahallisen sakon tai julistamalla hänet määräaikaisesti tai
kokonaan toimintakieltoon.

1.4.

Järjestäjän oikeudet ja velvollisuudet

1.4.1.

Kilpailulupa
Muun kuin seuran sisäisen kilpailun ja seuraottelun järjestäminen edellyttää, että
järjestäjä on hakenut ja saanut kilpailulle luvan siten, kuin jäljempänä säädetään, sekä
maksanut tästä seuraavan lupamaksun.
Järjestäjän on lunastettava kilpailulupa Liiton lähettämän laskun mukaan kuukautta
ennen kilpailujen alkua.

1.4.2.

Kilpailujen rajoittaminen
Liiton johtokunnalla ja piirin johdolla on tarvittaessa oikeus rajoittaa kilpailujen lukumäärää. Kilpailuja rajoitettaessa tulee kilpailut ensisijaisesti antaa valioluokan seuroille
ja sen jälkeen I-luokan seuroille. Tämän lisäksi tulee ottaa huomioon suorituspaikkojen
ja huoltotilojen taso ja seuran kyky toimia järjestäjänä.
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1.4.3.

Lupamaksut
Liitto päättää myöntämiensä ja puoltamiensa kilpailujen lupamaksuista ja julkaisee ne
muine ehtoineen kaksi kuukautta ennen ao. hakuajan päättymistä.
Liitto päättää seuraavan kauden kilpailulupa- ja muiden maksujen (kuten kilpailukutsut,
KILMO) suuruuden 31.5. mennessä.
Piirikunnallisten ja piirin mestaruuskilpailujen sekä piirin alueella järjestettävien aluemestaruuskilpailujen lupamaksuista päättää piirin toimintaa johtava yksikkö. Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen lupamaksuista ja muista ehdoista säädetään jäljempänä niitä koskevissa osioissa.
Järjestäjät sitoutuvat käyttämään Liiton hallinnoimaa
järjestelmää (KILMO) kilpailuihin ilmoittautumisessa.

sähköistä ilmoittautumis-

Peruutettujen kilpailujen lupamaksusta palautetaan hakemuksesta 35 %, mikäli hakemuksessa esitetyt perustelut ovat riittävät. Perimänsä lupamaksun vastineeksi Liitto mm.
hoitaa ja kustantaa järjestäjän vastuuvakuutuksen sekä kilpailutapahtuman Teosto- ja
Gramex-korvaukset.
Jos kilpailu televisioidaan ja TV-lähetyksen kesto ylittää puoli tuntia, on järjestäjän
hyväksytettävä televisiointisopimus Liitolla. Televisiointisopimuksen alaiseksi käsitetään
myös netti-TV:tä koskevat lähetykset. Kilpailun lupamaksuun lisätään tällöin Liiton
päättämä erillinen TV-maksu.
Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen ja Suomen Cupin televisiointisopimusten sopijaosapuolena on Liitto.

1.4.4.

Kilpailukutsut
Liiton myöntämien kilpailujen kilpailukutsut on julkaistava sähköisesti liiton ilmoittamassa
portaalissa (tällä hetkellä www.hiihtokalenteri.fi).

1.4.5.

Kilpailunumerot, lähtö- ja maalivaatteet
Valtakunnan mestaruuskilpailuissa, virallisissa MM- ja olympiakatsastuksissa sekä
kansallisissa ja sitä ylemmän tason cup-kilpailuissa on käytettävä Liiton mahdollisesti
toimittamia kilpailunumeroita sekä lähtö- ja maalivaatteita tai niitä vastaavia rakennelmia.

1.4.6.

Rangaistusmääräyksiä
FIS:n tai Liiton kilpailusääntöjen tai niiden perusteella annettujen määräysten rikkomisesta voi Liiton hallitus rangaista järjestäjää antamalla varoituksen, epäämällä
kilpailuluvan seuraavalta tai useammalta kilpailukaudelta tai esittää Liiton johtokunnalle
järjestäjän erottamista Liitosta noudattaen toimintasääntöjen määräyksiä.
Mikäli järjestäjä ei ole maksanut edellisen vuoden lupamaksua tai toimittanut Liitolle
tuloksia, ei uutta kilpailulupaa myönnetä, ennen kuin velvoitteet on suoritettu.
Jos seura on toistuvasti laiminlyönyt osallistumismaksujen suorittamisen, voi Liitto
asettaa tälle seuralle toistaiseksi voimassa olevan velvoitteen esittää maksutosite aina
kilpailunumeroita noudettaessa.
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2.

KILPAILUJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

2.1.

Kilpailujen valmistelu

2.1.1.

Kilpailuluvan hakeminen
Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen kilpailulupahakemukset 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 tapahtuman sisältävää kilpailukautta.
FIS-kilpailujen kilpailulupahakemukset tulee jättää maastohiihdon osalta 15.6. mennessä
ennen ao. kilpailukautta ja kansallisten kilpailujen lupahakemukset seuraavalle
kilpailukaudelle tulee jättää maastohiihdon osalta 31.8. mennessä.
Kansallisten kilpailujen hakemukset jätetään sähköisesti Liiton hiihtokalenterijärjestelmän kautta. Rullahiihto- ja hiihtotunnelikisoja haetaan viimeistään puoli vuotta
ennen niiden järjestämistä suoraan Liitolle toimitettavalla hakemuksella.
Piirin ja alueen mestaruuskilpailujen sekä piirikunnallisten kilpailujen lupahakemukset
käsitellään myös Liiton hiihtokalenteri-järjestelmän kautta edellä mainitussa aikataulussa, ellei alue tai piiri erikseen muuta ilmoita.

2.1.2.

Kilpailuohjelmat
Liitto päättää valtakunnallisten mestaruuskilpailujen kilpailulajit ja matkat sekä niiden
jakautumisen kilpailutapahtumien kesken kahden kuukauden kuluessa siitä, kun FISkalenteri on vahvistettu.
Mikäli kilpailuohjelmaa tai ajankohtaa halutaan myöhemmin muuttaa, tämä neuvotellaan
järjestäjän ja Liiton kesken. Mikäli muutos on merkittävä, on sen vaikutus huomioitava
kilpailulupamaksussa. Kilpailuohjelmaa tai ajankohtaa voidaan joutua muuttamaan
esimerkiksi kansainvälisen kilpailukalenterin takia.
Alueen mestaruuskilpailujen ohjelmasta sopivat alueen piirit keskenään. Piirin mestaruuskilpailujen ohjelmasta päättää piirin johto käyttäen ohjeena valtakunnallisten
mestaruuskilpailujen ohjelmia.
Muiden kilpailujen kilpailuohjelma on järjestäjän esittämän mukainen, mikäli kilpailuluvan
myöntänyt taho ei ole muuta vaatinut.

2.1.3.

Kilpailujen TD:t
Niiden valtakunnallisten mestaruuskilpailujen (hiihto ja rullahiihto), jotka eivät samalla ole
FIS-kilpailuja, sekä Suomen Cupin kilpailujen tekniset asiantuntijat (TD), sekä avustavat
TD:t (TDA) nimeää Liitto. Lisäksi edellä mainittuihin kilpailuihin nimetään myös yksi (1)
tuomarineuvoston jäsen niille kilpailupäiville, joiden ohjelmassa on sprintti- tai
parisprinttikilpailu.
Näiden henkilöiden matkakulut ja päivärahat maksaa kilpailujen järjestäjä Liiton vuosittain hyväksymien maksuperusteiden mukaisesti.
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Kansallisten hiihto- ja rullahiihtokilpailujen ja alueen sekä piirin mestaruuskilpailujen
tekniset asiantuntijat määrää hiihtopiiri. TD ja TDA on mainittava kilpailun kilpailukutsussa.
Kilpailukauden Suomen Cup-kisasarjan hoitamiseksi Liitto nimeää oman RDA:n, joka
hoitaa pääsääntöisesti kisakohtaiset osallistumisoikeusasiat (sis. villit kortit), hyväksyy
kisakohtaiset lähtöjärjestykset, vastaa kilpailusarjan kokonaispistelaskennasta sekä
avustaa kisajärjestäjiä ja kisan varsinaista TD:tä kisasarjassa yhdenmukaisten käytäntöjen noudattamisessa.

2.1.4.

Kilpailun siirto ja muutos
Liitto tai sen määräämä toimielin voi ao. piiriä kuultuaan antaa luvan myönnetyn kilpailun
siirtämiseen toiselle päivälle kilpailun järjestämisen kannalta ylivoimaisen esteen
ilmetessä. Muiden kilpailujen paikallista läheisyyttä tai päällekkäisyyttä ei katsota
esteeksi.

2.1.5.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on tehtävä Liiton hallinnoimaa KILMO-ilmoittautumisjärjestelmää tai
muuta Liiton hyväksymää sähköistä järjestelmää käyttäen tai kirjallisesti Liiton mahdollisesti antamia tarkempia ohjeita noudattaen.
Ilmoittautumisessa on mainittava seuran ja kilpailijoiden nimet ja kilpailijoiden
lisenssinumerot täydellisinä sekä ne kilpailulajit ja -matkat, joihin kukin kilpailija tai
joukkue osallistuu. FIS-kilpailuissa on ilmoitettava myös urheilijan FIS-koodi sekä
kansallisiin kilpailuihin osallistuvan ulkomaisen urheilijan oma kansallinen lisenssinumero. Ilmoittautumisiin on aina merkittävä myös yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero
ja sähköpostiosoite. Puhelimitse tai muuten suullisesti annettu ilmoittautuminen on
välittömästi kirjallisesti vahvistettava.
KILMOa käytettäessä takarajana on viimeisen ilmoittaumispäivän kelloaika 23:59.
Ikärajoitetuissa sarjoissa on ilmoitettava myös kilpailijan syntymävuosi. Seuran ilmoittaja
vastaa ilmoitettujen ikä-, sukupuoli- ja lisenssivaatimusten täyttymisestä.
Urheilija ja hänen edustamansa seura saavat keskenään sopia, miten ilmoittautumisen
käytännön järjestelyt hoituvat. Seuralla on lopullinen vastuu osallistumismaksujen
suorittamisesta. Osallistumisilmoitus on kilpailijaa sitova.
Kilpailijan saa samana päivänä ilmoittaa vain yhteen kilpailuun ja yhteen sarjaan.

2.1.6.

Osallistumismaksut
Liiton johtokunta määrää vuosittain valtakunnallisten mestaruuskilpailujen osallistumismaksujen ylärajat ja antaa muihin kilpailuihin suosituksen osallistumismaksujen
ylärajoista. Osallistumismaksut on suoritettava kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä,
mikäli maksamisesta ei järjestävän seuran ja kilpailuun ilmoittavan seuran välillä ole
maksujen tasauksesta voimassa olevaa sopimusta. Mikäli ilmoitettu kilpailija tai joukkue
ei osallistu kilpailuun, osallistumismaksua ei palauteta.
Mikäli jälki-ilmoittautumisia erikseen hyväksytään, on järjestäjällä oikeus periä osallistumismaksu näiden osalta kaksinkertaisena.
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Mikäli ylivoimaisen esteen vuoksi kilpailu siirretään toiselle päivälle tai peruutetaan
kokonaan:
•

Jos seuran ilmoittautuminen peruutetaan kirjallisesti heti siirtotiedon
tultua, osallistumismaksuista palautetaan 50 %. Muiden osalta ilmoittautuminen ja osallistumismaksut ovat voimassa kuukauden ajan.

•

Mikäli kilpailu siirretään yli kuukauden päähän peruutetun kisan ajankohdasta, kaikki ilmoittautumiset katsotaan rauenneiksi ja osallistumismaksut on palautettava kokonaan.

•

Mikäli kilpailu joudutaan peruuttamaan olosuhteiden takia viime hetkessä
(2 vrk – 1 tunti ennen kisaa), eikä uutta kilpailupäivää nimetä, järjestäjän
on palautettava 50 % osallistumismaksuista. Aikaisemmin tai muusta
syystä peruutetun kilpailun osallistumismaksut on palautettava kokonaan.

Palautusta saavan seuran tulee oma-aloitteisesti ilmoittaa seuran pankkiyhteys järjestäjälle.

2.2.

Valtakunnan mestaruuskilpailut

2.2.1.

Kilpailujen jakaminen
Valtakunnalliset mestaruuskilpailut jaetaan jokaisena kilpailukautena lajeittain ja sarjoittain järjestettäviksi eri paikkakunnilla.

2.2.2.

Kilpailujen hakeminen
Mestaruuskilpailujen järjestämistä voivat hakea Liiton jäsenseurat yksinään tai seurayhtymänä.
Hakijan on liitettävä hakemukseensa kirjallinen selvitys kilpailupaikoista ja niiden kunnostusohjelmasta sekä selvitys huolto-, majoitus- ja sosiaalitiloista. Hiihtoratojen osalta
on hakemukseen liitettävä topografinen kartta suunniteltuine kilpailureitteineen sekä
radan profiilipiirros, jossa pituuden mittakaava on 1:50 000 ja korkeuden 1:5 000.

2.2.3.

Kilpailujen myöntäminen
Mestaruuskilpailujen järjestämisoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon järjestäjien
mahdollisuudet taata kilpailujen taloudellinen kannattavuus ja se, että kilpailumaasto ja
todennäköiset lumiolosuhteet täyttävät mestaruuskilpailujen pitämiselle asetettavat
vaatimukset. Päätöksen järjestäjästä tekee maastohiihdon johtoryhmän esityksestä
Liiton johtokunta.

2.2.4.

Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen järjestelysopimus
Liitto tekee valitun järjestäjän kanssa kyseisiä SM-kilpailuja koskevan sopimuksen.

2.2.5.

Järjestelysopimuksen sisältö
Järjestelysopimuksessa on sovittava ainakin seuraavista pääkohdista:
•

Kilpailulupamaksun suuruudesta.

•

Sopijaosapuolten vastuista tulospalvelun järjestämiseksi televisioyhtiöiden määrittelemien yleisten urheilukilpailujen välittämistä koskevien laatu-
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seikkojen mukaisesti sekä tapahtumapaikan ajantasaisen tulospalvelun
järjestämisestä mukaan lukien mahdollisen videotaulun käyttö.

2.2.6.

•

Liiton poolijäsenistä ja heidän toimialoistaan.

•

Liiton käyttöön tulevan äänimainonnan määrästä ja ajasta.

•

Liiton käyttöön tulevien mainostilojen määrästä ja paikoista.

•

Järjestäjän velvollisuuksista televisioitavia urheilukilpailuja koskevien
säännösten mukaisen yhtenäisen mainosaidan rakentamisesta, kalustamisesta ja purkamisesta stadionalueelle mukaan lukien mainosmateriaalin toimitukset ja palautukset.

•

Järjestäjän velvollisuuksista noudattaa Liiton viestintäohjeita ja käyttää
Liiton kotimaisen kilpailujärjestelmän tukijoiden materiaalia toimitsijaliiveissä, voittajakuvauksen taustavaatteessa sekä kilpailutapahtuman
julisteissa, esitteissä ja muissa painotuotteissa.

•

Liiton tukijoiden oikeudesta jakaa asiakkailleen kilpailujen pääsylippuja ja
Liiton niistä maksamasta korvauksesta toteutuneen käytön mukaan.

•

Järjestäjän mahdollisista rajoituksista solmia SM-kilpailujen aikaiseen
mainosnäkyvyyteen liittyvää sopimusta sellaisten yritysten kanssa, jotka
toimivat Liiton ilmoittamien pääyhteistyökumppanien kanssa samalla tai
hyvin samankaltaisella toimialalla.

•

Järjestäjän velvollisuuksista huolehtia lähtö- ja maalialueen ja sen läheisyydessä olevien toimitsijoiden kantamien mainosten mahdollisesta rajoittamisesta.

•

Järjestäjän velvollisuuksista kutsua Liiton toimittaman nimi- ja osoiteluettelon perusteella VIP- ja kutsuvieraita sekä mahdollisen Liiton oman
VIP-tilan käyttöön liittyvistä järjestelyistä.

Liiton velvoitteet
Liitto toimittaa kilpailunumerot sekä halutessaan lähtö- ja maalivaatteet tai niitä korvaavat
rakennelmat.
Liitto vastaa kilpailujen aikaiseen musiikin esittämiseen liittyvistä Teoston ja Gramexin
maksuista.

2.2.7.

Järjestäjän poolivelvoitteet
Järjestäjä huolehtii siitä, että Liiton ilmoittamilla poolijäsenillä on veloituksetta käytössään
poolialue ja lämmin sähköistetty huoltotila.
Liitto toimittaa poolijäsenelle alueelle oikeuttavat huoltajakortit, huoltajaliivit ja enintään
kolme ajolupaa poolijäsentä kohden.
Poolijäsenen toimijalla tulee olla mahdollisuus päästä testiladulle ja erityistä Liiton
toimittamaa huoltajaliiviä käyttäessään myös suljetulle kilpailualueelle, mutta ei
hiihtostadionille tai muutoin tuomarineuvoston kieltämille alueille.
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2.2.8.

Järjestäjän erityisvelvoitteet televisioitavissa kisoissa
Järjestäjän on varauduttava tarvittaessa järjestämään televisioinnin tuottavalle yhtiölle
apua kameralavojen ja -telineiden rakentamisessa. Kisajärjestäjä on oikeutettu
korvaukseen rakentamisesta aiheutuneista kuluista. Korvaus määritellään järjestelysopimuksessa.
Järjestäjän on myös varauduttava järjestämään tulospalvelun tuottavalle yhtiölle apua
tulospalvelujärjestelmän rakentamisessa ja purkamisessa järjestelysopimuksessa erikseen määriteltävällä tavalla.
Järjestäjän on otettava majoituskapasiteetissaan huomioon, että televisioinnin ja tulospalvelun tuottavien yhtiöiden henkilöstön majoitustarve on voitava tarjota mahdollisimman edulliseen kisahintaan.

2.2.9.

Järjestäjän muut velvoitteet
Järjestäjä ottaa harkintansa mukaan kilpailuille keskeytysvakuutuksen.
Mestaruuskilpailujen järjestäjän tulee lähettää vastuuhenkilöt Liiton toimesta mahdollisesti järjestettävälle SM-kilpailujen järjestäjäkurssille.
Järjestäjä hoitaa kilpailuihin liittyvien kiertopalkintojen ja cup-kilpailujen pisteiden
laskemisen sekä näihin liittyvien palkintojen jakamisen.
Järjestäjä on velvollinen liputtamaan Liiton lipulla kilpailujen aikana.
Järjestäjän on laadittava kilpailuille omat www-sivut ja niitä tulee päivittää myös
kilpailujen aikana.
Kisajärjestäjä toimittaa Liitolle loppuraportin kisatapahtumasta vähintään puolen vuoden
kuluessa kisatapahtumasta. Loppuraportin tulee kattaa raportit järjestelysopimuksen
liitteen mukaan kaikista kisaan liittyvistä osa-alueista, mukaan lukien budjetti ja kisojen
tilinpäätös. Kisajärjestäjän on erillisen kutsun saatuaan esiteltävä raportti SM-kilpailujen
järjestäjäkurssilla.

2.2.10.

Useamman lajin valtakunnalliset mestaruuskilpailut
Siinä tapauksessa, että useamman lajin valtakunnalliset mestaruuskilpailut järjestetään
samanaikaisesti samalla paikkakunnalla, perii jokainen lajiryhmä oman kilpailua koskevan lupamaksunsa.
Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen yhteyteen saa sijoittaa muita kilpailuja ainoastaan
Liiton johtokunnan luvalla.

2.2.11.

Ilmoittautumiset mestaruuskilpailuihin
Ilmoittautumisen valtakunnalliseen mestaruuskilpailuun on oltava kilpailujen järjestäjällä
seitsemän (7) päivää ennen ensimmäistä kilpailupäivää.
Viesti- ja joukkuekilpailujen osalta on ilmoitettava seuran joukkueet sekä kunkin
joukkueen jäsenet kilpailijoiden lisenssinumeroineen ja suoritusjärjestys sekä mahdollinen joukkueen nimi. Jos seurasta ilmoitetaan useampia joukkueita samaan sarjaan,
on ilmoittajan merkittävä näille paremmuusjärjestys. Mahdolliset muutokset on
ilmoitettava kilpailua edeltävänä päivänä 2 tuntia ennen joukkueenjohtajien kokousta.
Ennen tätä ajankohtaa ei järjestäjä saa julkistaa joukkueiden kokoonpanoa.
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Vajaita viestijoukkueita ei saa ilmoittaa, mestaruuskilpailuihin saa osallistua vai täydellä
joukkueella.
Viestikilpailuissa ei ole mahdollista sekajoukkueiden ilmoittaminen, joukkueen jokaisen
jäsen on edustettava samaa seuraa ja oltava samaa sukupuolta.
Piirikiintiöidyissä SM- ja vastaavissa sarjoissa kilpailijavalinnan tekee piiri, joka tiedottaa
osallistumisoikeudesta kilpailujen järjestäjälle sekä valittujen seuroille ilmoittautumista
varten.
Tuomarineuvosto voi hyväksyä ainoastaan erittäin poikkeuksellisen 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 hyväksymän syyn perusteella piirin nimeämän joukkueenjohtajan esityksestä kilpailua edeltävänä päivänä 2 tuntia ennen joukkueenjohtajien kokousta. Korvaava kilpailija tai joukkue saa korvatun kilpailunumeron ja
lähtöajan tai –paikan.

2.3.

Kilpailujen toteutus

2.3.1.

Ulkomaalaisten osallistuminen
SM-mitalin ja Suomen mestarin arvon voi saada Suomen kansalainen, joka edustaa
suomalaista Liiton jäsenseuraa tai ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa ja joka
kuuluu jäsenenä Liiton jäsenseuraan ja jolla on voimassaoleva Liiton myöntämä kilpailulisenssi.

2.3.2.

Kilpailujen palkinnot
Kilpailujen tasosta ja osallistujien määrästä riippuen jaetaan palkintoja kilpailijoille heidän
sijoitustensa perusteella mahdollisimman runsaasti ja nuorten sarjojen osalta ainakin 15
%:lle ja aikuisten sarjoissa ainakin 10 %:lle kilpailun loppuun suorittaneista.
Palkinnot ennätyksistä ovat kiellettyjä. Palkinnon arvo ei saa ylittää FIS:n määräämää
arvoa.
Palkittava kilpailija on velvollinen osallistumaan palkintojenjakotilaisuuteen. Tässä tilaisuudessa on suositeltavaa käyttää seura-asuja. Hyväksyttävästä syystä palkintojenjakotilaisuudesta poisjääneelle palkinto toimitetaan ao. urheilijan seuran kustannuksella.

2.3.3.

Seura-asut/värit
Kansallisissa mestaruuskilpailuissa ja Suomen Cupissa suositellaan käytettäväksi yhtenäisiä seura-asuja myös yksilökilpailuissa viesti- ja parisprinttikilpailujen lisäksi.

2.3.4.

Tulosluetteloiden laadinta
Kilpailun tulosluettelossa on mainittava kilpailijan etu- ja sukunimi, kilpailijanumero sekä
seuran nimi aina täydellisenä.
Viestikilpailussa saa seuran joukkueilla olla oma joukkuenimensä joukkueen järjestysnumeron rinnalla/sijasta.
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2.3.5.

Tulosten toimitus
Piirikunnallisten ja sitä ylemmän tason kilpailujen tulokset lähetetään viimeistään kilpailua seuraavana arkipäivänä Liitolle voimassaolevan ohjeistuksen mukaisessa muodossa. Nämä tulokset jäävät Liiton käytettäväksi korvauksetta.
Kansainvälisiä kilpailuja järjestävien seurojen on toimitettava kilpailutulokset ulkomaisten
kilpailujoukkueiden johtajille viimeistään kilpailupäivän iltana. Näiden kilpailujen
tulosluettelot on myös lähetettävä tai ilmoitettava www-osoite, josta tulokset ovat
haettavissa, niiden maiden hiihtoliitoille, joista on ollut osallistujia kilpailuissa.
Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen ja Suomessa järjestettävien kansainvälisten
kilpailujen viralliset tulokset on julkaistava myös www-sivuilla ja säilytettävä siellä
vähintään yksi vuosi.

2.3.6.

Majoitus
Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen järjestäjällä on oikeus periä majoituksesta enintään normaali huonekorvaus.

2.3.7.

Pääsy kilpailuihin
Kilpailuun osallistuvalle on annettava vapaa pääsy kilpailuihin ja oikeus maksuttomaan
pysäköintiin.

2.3.8.

Joukkueenjohtajakokous
Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen joukkueenjohtajakokoukseen on jokainen kilpailijoita tai joukkueita ilmoittanut seura oikeutettu lähettämään yhden äänivaltaisen
edustajan. Milloin osallistumista on piirikohtaisesti rajoitettu, saa jokainen piiri lähettää
kokoukseen lisäksi yhden puhevaltaisen edustajan.

2.3.9.

Mestaruuskilpailujen palkinnot
Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen eri kilpailulajeissa ja sarjoissa jaetaan mitalit
kullattuna, hopeoituna ja pronssisena kolmelle parhaalle. Joukkuekilpailuissa (ml.
parisprintti) mitalit jaetaan vastaavasti sekä joukkueiden jäsenille että edustetulle
seuralle. SM-mitalit jaetaan ja Suomen mestarin arvo myönnetään vain, mikäli osallistujia
sarjaa kohti on vähintään kymmenen. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske joukkuekilpailuja eikä veteraanien SM-kilpailuja.
SM-kisajärjestäjä kustantaa ja tilaa mitalit liiton ohjeistuksen mukaan.
Lisäksi järjestäjä antaa muita palkintoja nuorten sarjoissa vähintään 15 %:lle sekä
Hopeasompa-sarjoissa vähintään 25 parhaalle henkilökohtaisissa sarjoissa ja 10 parhaalle/sarja viestisarjoissa.
SM-kisoissa (yleinen sarja, nuorten sarjat ja Hopeasompa-loppukilpailun 16-v sarja)
palkitaan myös henkilökohtaisten matkojen voittaneiden kilpailijoiden henkilökohtainen
valmentaja.
Liitolla on oikeus jakaa kilpailulajikohtaisia kunniapalkintoja.
Valtakunnan mestaruuskilpailujen eri kilpailulajeissa mitalit jakavat ensisijaisesti Liiton
johtokunnan tai maastohiihdon johtoryhmän jäsenet.
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2.3.10.

Mestaruuskilpailujen tulosten jakelu
Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen viralliset tulokset tulee julkaista järjestäjän
ja Liiton tuloksille tarkoitetuilla nettisivuilla.

3.

LAJIKOHTAISET MÄÄRÄYKSET

3.1.

Maastohiihto

3.1.1.

Lämpötilan ja sään vaikutus
Jos ilman lämpötila on tuntia ennen kilpailun ensimmäistä lähtöä kylmempi kuin –20.0
°C, ei kilpailua saa järjestää.
Jos ilman lämpötila on –17.0 ja –20.0 °C välillä tulee tuomarineuvoston kokoontua ja
tehdä päätös kilpailun pitämisestä ottaen huomioon radan, tuulen ja kosteuden vaikutus
kilpailijoihin.
Kuitenkin 20 km:llä ja sitä pidemmillä matkoilla sekä 16-vuotiaiden ja nuorempien
sarjoissa on kilpailun järjestäminen kielletty, mikäli ilman lämpötila on alhaisempi kuin
–17.0 °C.
Tuomarineuvosto voi poikkeustapauksissa sallia kilpailemisen kuivassa ja tuulettomassa
säässä, vaikka lämpötila alittaisi edellä mainitun rajan, ei kuitenkaan 16-vuotiaiden ja
nuorempien sarjoissa. Kilpailijoita ei voida tällöin velvoittaa osallistumaan eikä kilpailulla
saa olla luokittelu- tai katsastusmerkitystä.
Kilpailun johtaja vastaa siitä, että lämpötila mitataan maalialueella ja radan oletettavasti
kylmimmässä paikassa tuntia ennen kilpailuja varjossa metrin korkeudelta.
Tämän pykälän määräykset eivät koske massahiihtoja. Niiden sallitusta lämpötilasta on
säädetty kansainvälisissä säännöissä.

3.1.2.

Hiihtorata ja liikenneväylä
Hiihtoradan ylittäessä liikenneväylän tai hiihtoradan sivutessa välittömästi liikenneväylää
(yhteinen silta) on nämä kohdat aina merkittävä sekä liikenneväylän että hiihtoradan
varteen asetettavilla varoitustauluilla. Lisäksi on paikalle asetettava kilpailujen ajaksi
henkilövarmistus.

3.1.3.

Osallistumisrajoitukset
Miesten yleisen sarjan Suomen mestaruuskilpailuihin sekä Hopeasompa-loppukilpailuihin voidaan osallistumista rajoittaa Liiton johtokunnan vuosittain päättämällä
tavalla.

3.1.4.

Ikäryhmät ja alaikärajat
Kilpailijan tulee osallistua ikäluokkansa mukaiseen sarjaan, mikäli sellainen on tarjolla.
Hopeasompa-loppukilpailuissa henkilökohtaisten sarjojen alaikäraja on 13 vuotta.
Viestikilpailussa alaikäraja on 12 vuotta.
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Viimeistä vuotta 16-sarjassa hiihtävä voi osallistua 17-vuotiaiden SM-kisoihin, jos
kisoissa ei ole omaa ikäsarjaa.

3.1.5.

Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen kilpailulajit
Maastohiihdon valtakunnalliset mestaruuskilpailut järjestetään vuosittain Liiton päättämissä kilpailulajeissa ja ikäsarjoissa.
Päätös kunkin vuoden kilpailulajeista on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
kyseisen vuoden FIS-kalenteri on vahvistettu.

3.1.6.

Mestaruuskilpailujen hiihtotavat ja lähtömuodot
Liitto päättää vuosittain valtakunnallisten mestaruuskilpailujen hiihtotavat ja lähtömuodot
kilpailukohtaisesti ja sarjoittain.

3.1.7.

Lähtöjärjestys
Mestaruuskilpailujen ja FIS-kisojen lähtöjärjestyksessä on pääsääntöisesti käytettävä
voimassaolevaa lähtöjärjestyksen suositusta. Käytetty peruste on merkittävä lähtölistoihin. Kilpailun tuomarineuvostolla on lopullinen päätäntävalta käytettävästä lähtöryhmittelystä ja urheilijoiden sijoittelusta arvontaryhmiin.
Jos mestaruuskisaa joudutaan siirtämään, on tuomarineuvoston tehtävä päätös lähtöjärjestyksen säilyttämisestä tai uusimisesta.
Mikäli seuralla on viestissä ilmoitettuna useita joukkueita, voidaan pakottavissa tilanteissa nostaa huonomman lähtöpaikan joukkueesta urheilija paremman lähtöpaikan
joukkueeseen ilman, että tämän paremman lähtöpaikan joukkueen lähtöpaikka muuttuu.

3.1.8.

Lähtöarvonta
Lähtöjärjestyksen muodostamisessa ja/tai lähtöryhmien määräämisessä voidaan aina
käyttää FIS-pisteitä tai muuta hyväksyttyä pisteytysjärjestelmää.
Jos mestaruuskilpailujen henkilökohtaisessa lajissa tehdään lähtöarvonta, menetellään
seuraavasti:
•

Yleisen sarjan kilpailuun muodostetaan kaksi tai useampia lähtöryhmiä.
Ryhmittelyn suorittaa järjestäjän avustuksella Liiton tähän tehtävään
nimeämä henkilö.

•

Nuorten sarjoissa muodostetaan lähtöarvontaa varten kaksi tai useampia
lähtöryhmiä. Ryhmittelyn suorittaa järjestäjän avustuksella Liiton tähän
tehtävään nimeämä henkilö.

•

Hopeasompa-loppukilpailujen henkilökohtaisissa sarjoissa järjestäjä ja
TD sopivat lähtöryhmien määrästä. Ryhmittelyperusteena on piirien
ilmoittama paremmuusjärjestys.

Kunkin kilpailijan lähtöryhmän tulee näkyä julkaistavissa lähtölistoissa.
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4.

Lähtöjärjestyksen suositukset

4.1.

FIS/SM/Suomen Cup, yleiset sarjat

4.1.1.

Väliaikalähdöt
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. Seuraavaksi
lähtevät lähtöryhmän 3 kilpailijat pisteidensä mukaisessa järjestyksessä, parhaiten
menestynyt viimeisenä. Sarjan lopussa lähtevät vuorotellen lomitettuina lähtöryhmän 2
ja lähtöryhmän 1 kilpailijat, kummatkin ryhmät erikseen pisteidensä 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.

4.1.2.

Sprintin karsinta
Sarjan lähtöryhmät määräytyvät FIS:n pisteiden mukaan seuraavasti:
•

Lähtöryhmän 1 muodostavat 20 eniten FIS:n sprinttipisteitä saanutta kilpailijaa.

•

Lähtöryhmän 2 muodostavat loput FIS:n sprinttipisteitä saaneet kilpailijat.

•

Lähtöryhmän 3 muodostavat ne kilpailijat, joilla on vain FIS:n distancepisteitä.

•

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 lähtöryhmän 3 kilpailijat
pisteidensä mukaan järjestyksessä, parhaiten menestynyt ensimmäisenä. Sarjan lopussa lähtevät lähtöryhmän 4 kilpailijat arvotussa järjestyksessä.

4.1.3.

Yhdistelmähiihto / yhteislähtö
Sarjan lähtöryhmät määräytyvät FIS:n distance-pisteiden mukaan seuraavasti:
•

Lähtöryhmän 1 muodostavat FIS:n distance-pisteitä keränneet kilpailijat.

•

Lähtöryhmän 2 muodostavat pisteettömät.

Sarjan alun lähtöpaikat saavat lähtöryhmän 1 kilpailijat pisteidensä mukaisessa
järjestyksessä, parhaiten menestynyt ensimmäisenä. Loput lähtöpaikat määräytyvät
lähtöryhmän 2 kilpailijoille arvotussa järjestyksessä.
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4.1.4.

Viestijoukkueiden lähtöjärjestys
Joukkueet jaetaan lähtöryhmiin seuraavasti:
•

Lähtöryhmä 1 ovat edellisenä vuonna mukana olleet joukkueet (myös II-,
III-, IV- joukkueet), jotka sijoittuivat 12 parhaan joukkoon

•

Lähtöryhmä 2 ovat kuluvana kautena Suomen Cupissa pisteitä keränneet
seurojen ykkösjoukkueet.

•

Lähtöryhmä 3 ovat muut seurojen ykkösjoukkueet (ja ainoat joukkueet)

•

Lähtöryhmä 4 ovat loput seurojen II-, III- ja IV-joukkueet.

Lähtöryhmän 1 lähtöpaikka määräytyy edellisvuoden sijoituksen perusteella, paras ensin. Ryhmässä 2 lähtöpaikka määräytyy Suomen Cupin pistemäärän mukaan, paras ensin. Lähtöryhmissä 3 ja 4 joukkueiden lähtöpaikka arvotaan. Lähtöryhmä 1 saa pienimmät lähtöpaikat, sitten lähtevät ryhmät järjestyksessä 2, 3 ja 4.

4.2.

Parisprintin lähtöjärjestyksen tekeminen

4.2.1.

Joukkueiden kilpailunumerot
Joukkueiden numerointi tehdään ilmoittautumisessa annetun kokoonpanon perusteella
seuraavasti:

4.2.2.

•

Jokaiselle kilpailijalle haetaan sen hetkisen voimassa olevan FIS-listan
mukaiset pisteet.

•

FIS-pisteistä (distance, sprint) käytetään urheilijalle edullisempaa.

•

Jos urheilijalla ei ole lainkaan FIS-pisteitä, käytetään arvoa 400.

•

Joukkueen pistemäärä on sen jäsenten pisteiden summa.

•

Pienimmän pistemäärän joukkue saa pienimmän kilpailunumeron, muut
pistemäärän mukaisessa järjestyksessä suurenevan numeron

•

Jos joukkueilla on sama pistemäärä, pienimmän numeron saa se joukkue,
jonka urheilijalla on pienin pistemäärä. Jos nekin ovat samat, arpa määrää
järjestyksen.

Erien määrä
Käytettävän erämäärän päättää kilpailujen tuomarineuvosto huomioiden käytettävän
radan leveyden ja joukkueiden yleisen tasoeron.

4.2.3.

Joukkueiden jako alkueriin
Joukkueiden jakaminen alkueriin (karsintaeriin) tehdään lopullisen kokoonpanon ilmoittamisen jälkeen seuraavasti:
•

Jokaiselle kilpailijalle haetaan sen hetkisen voimassa olevan FIS-listan
mukaiset pisteet.

•

FIS-pisteistä (distance, sprint) käytetään urheilijalle edullisempaa.

•

Jos urheilijalla ei ole lainkaan FIS-pisteitä, käytetään arvoa 400.

Maastohiihdon kilpailusäännöt 2019

Sivu 19

MAASTOHIIHDON KILPAILUSÄÄNNÖT
Kausi 2019

4.2.4.

•

Joukkueen pisteet ovat sen jäsenten pisteiden summa.

•

Joukkueet asetetaan pistesumman mukaisesti nousevaan järjestykseen.

•

Jos joukkueilla on sama pistemäärä, joukkueista ensimmäiseksi
asetetaan se joukkue, jonka urheilijalla on pienin pistemäärä. Jos nekin
ovat samat, arpa määrää järjestyksen.

•

Pistemäärältään pienin joukkue sijoitetaan erään 1, toinen erään kaksi,
jne. Kun jokaiseen erään on sijoitettu yksi joukkue, toistetaan sijoittaminen
nyt viimeisestä erästä ensimmäiseen ja näin siksakilla sijoitetaan kaikki
joukkueet alkueriin.

Erien kilpailujärjestyksen arvonta
Sijoittelun tultua valmiiksi suoritetaan arvonta siitä, missä järjestyksessä alkuerät
kilpaillaan. Ensimmäisenä kilpailtava erä saa numeron 1, toinen 2, jne.

4.2.5.

Joukkueiden lähtöpaikka erässä
Erän sisällä joukkueen lähtöpaikka on sama kuin missä järjestyksessä joukkueet sijoitettiin eriin. Lähtöpaikka ei siis ole sama kuin kilpailunumero.

4.2.6.

Joukkueiden viime hetken kokoonpanomuutokset
Mikäli joukkueen kokoonpanoon tulee muutoksia eräjaon julkistamisen jälkeen, joukkue
sijoitetaan lähtemään erässään viimeisenä. Jos samaan erään sattuu useita joukkueiden
kokoonpanomuutoksia, säilyy näiden joukkueiden keskinäinen lähtöjärjestys ennallaan.
Jos joukkueen kokoonpanon muutos johtuu viime hetken sairastapauksesta ja
sairastuneen urheilijan korvaa saman seuran toisesta kilpailuun ilmoitetusta
joukkueesta nostettu urheilija, säilyy ylemmän joukkueen lähtöpaikka entisellään.

4.3.

Nuorten sarjat (23v ja 20v)

4.3.1.

Väliaikalähdöt
Sarjan lähtöryhmät määräytyvät FIS:n distance-pisteiden mukaan seuraavasti:
•

Lähtöryhmän 1 muodostavat FIS-pisteitä keränneet kilpailijat.

•

Lähtöryhmän 2 muodostavat pisteettömät

Sarjan alussa lähtevät lähtöryhmän 2 kilpailijat arvotussa järjestyksessä. Seuraavaksi
lähtevät lähtöryhmän 1 kilpailijat FIS-pisteidensä mukaisessa järjestyksessä, parhaiten
sijoittunut viimeisenä.

4.3.2.

Sprintin karsinta
Sarjan lähtöryhmät määräytyvät FIS-pisteiden mukaan seuraavasti:
•

Lähtöryhmän 1 muodostavat 20 eniten FIS:n sprinttipisteitä saanutta kilpailijaa.

•

Lähtöryhmän 2 muodostavat loput FIS:n sprinttipisteitä saaneet kilpailijat.
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•

Lähtöryhmän 3 muodostavat ne kilpailijat, joilla on vain FIS:n distancepisteitä.

•

Lähtöryhmän 4 muodostavat 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 lähtöryhmän 3 kilpailijat
pisteidensä mukaan järjestyksessä, parhaiten menestynyt ensimmäisenä. Sarjan lopussa lähtevät lähtöryhmän 4 kilpailijat arvotussa järjestyksessä.

4.3.3.

Yhdistelmähiihto / yhteislähtö
Sarjan lähtöryhmät määräytyvät FIS-pisteiden mukaan seuraavasti:
•

Lähtöryhmän 1 muodostavat FIS:n distance-pisteitä keränneet kilpailijat.

•

Lähtöryhmän 2 muodostavat kilpailijat, joilla ei vielä ole pisteitä.

Sarjan alun lähtöpaikat saavat lähtöryhmän 1 kilpailijat pisteidensä mukaisessa
järjestyksessä parhaiten menestynyt ensimmäisenä. Seuraavilla lähtöpaikoilla ovat
lähtöryhmän 2 kilpailijat arvotussa järjestyksessä.

4.3.4.

Viestit
Joukkueiden numerointi tehdään alustavassa ilmoittautumisessa annetun kokoonpanon
perusteella seuraavasti:
•

Jokaiselle kilpailijalle haetaan sen hetkisen voimassa olevan FIS-listan
mukaiset distance-pisteet.

•

Jos urheilijalla ei ole lainkaan FIS-pisteitä, käytetään arvoa 400.

•

Joukkueen pistemäärä on sen jäsenten pisteiden summa.

•

Pienimmän pistemäärän joukkue saa pienimmän kilpailunumeron, muut
pistemäärän mukaisessa järjestyksessä suurenevan numeron

•

Jos joukkueilla on sama pistemäärä, pienimmän numeron saa se joukkue,
jonka urheilijalla on pienin pistemäärä. Jos nekin ovat samat, arpa määrää
järjestyksen.

Joukkueen lähtöpaikka määräytyy lopullisen kokoonpanon ilmoittamisen jälkeen
uusimalla edellä kuvattu laskenta. Lähtöpaikka ei siis ole sama kuin kilpailunumero.
Mikäli joukkueen kokoonpanoon tulee muutoksia kokoonpanojen julkistamisen jälkeen,
joukkue sijoitetaan viimeiselle lähtöpaikalle. Jos muutoksia on useammalla kuin yhdellä
joukkueella, säilyy näiden joukkueiden keskinäinen lähtöjärjestys ennallaan.

4.4.
4.4.1.

Nuorten sarjat (17v ja 18v)
Väliaikalähdöt
Sarjan lähtöryhmät määräytyvät FIS:n distance-pisteiden mukaan seuraavasti:
•

Lähtöryhmän 1 muodostavat FIS-pisteitä keränneet kilpailijat.
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•

Lähtöryhmän 2 muodostavat kilpailijat, joilla ei vielä ole pisteitä.

Sarjan alussa lähtevät lähtöryhmän 2 kilpailijat arvotussa järjestyksessä. Seuraavaksi
lähtevät lähtöryhmän 1 kilpailijat FIS-pisteidensä mukaisessa järjestyksessä, parhaiten
menestynyt siis viimeisenä.

4.4.2.

Sprintin karsinta
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 järjestyksessä,
parhaiten menestynyt ensimmäisenä. Sarjan lopussa lähtevät lähtöryhmän 2 kilpailijat
arvotussa järjestyksessä.
FIS-pisteistä (distance tai sprint) käytetään urheilijalle edullisempaa pistemäärää.

4.4.3.

Yhdistelmähiihto / yhteislähtö
Sarjan lähtöryhmät määräytyvät FIS:n distance-pisteiden mukaan seuraavasti:
•

Lähtöryhmän 1 muodostavat FIS-pisteitä keränneet kilpailijat.

•

Lähtöryhmän 2 muodostavat kilpailijat, joilla ei vielä ole pisteitä.

Sarjan alun lähtöpaikat saavat lähtöryhmän 1 kilpailijat pisteidensä mukaisessa
järjestyksessä, parhaiten menestynyt ensimmäisenä. Lähtöryhmän 2 kilpailijoiden
lähtöpaikka määräytyy arvotussa järjestyksessä sarjan loppuun.

4.4.4.

Viestit
Joukkueiden numerointi tehdään alustavassa ilmoittautumisessa annetun kokoonpanon
perusteella seuraavasti:
•

Jokaiselle kilpailijalle haetaan ilmoittautumisten päättymispäivänä julkaistuna olevan FIS-listan pisteet. FIS-pisteistä (distance tai sprint) käytetään
urheilijalle edullisempaa pistemäärää.

•

Jos urheilijalla ei ole lainkaan FIS-pisteitä, käytetään arvoa 600.

•

Joukkueen pistemäärä on sen jäsenten pisteiden summa.

•

Pienimmän pistemäärän joukkue saa pienimmän kilpailunumeron, muut
pistemäärän mukaisessa järjestyksessä suurenevan numeron

•

Jos joukkueilla on sama pistemäärä, pienimmän numeron saa se joukkue,
jonka urheilijalla on pienin pistemäärä. Jos nekin ovat samat, arpa määrää
järjestyksen.

Joukkueen lähtöpaikka määräytyy lopullisen kokoonpanon ilmoittamisen jälkeen
uusimalla edellä kuvattu laskenta. Lähtöpaikka ei siis ole sama kuin kilpailunumero.
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Mikäli joukkueen kokoonpanoon tulee muutoksia kokoonpanojen julkistamisen jälkeen,
joukkue sijoitetaan viimeiselle lähtöpaikalle. Jos muutoksia on useammalla kuin yhdellä
joukkueella, säilyy näiden joukkueiden keskinäinen lähtöjärjestys ennallaan.

4.5.

Hopeasompa

4.5.1.

Väliaikalähdöt ja sprintin karsinta
Kunkin sarjan arvontaryhmät määräytyvät piirien ilmoittaman paremmuusjärjestyksen
mukaan. Arvontaryhmiä käytetään vain 15- ja 16-vuotiaiden sarjoissa:
•

Arvontaryhmän 1 muodostavat piirien ilmoittamat parhaat kilpailijat

•

Arvontaryhmän 2 muodostavat toiseksi parhaiksi ilmoitetut

•

Arvontaryhmän 3 muodostavat loput

Jokaisen arvontaryhmän sisällä arvotaan urheilijoiden keskinäinen lähtöjärjestys.
Arvontaryhmien lähtöjärjestyksen päättää kilpailun TD.

4.5.2.

Viestit
Joukkueet jaetaan kolmeen lähtöryhmään seuraavasti:
•

Lähtöryhmä 1 on piirien ilmoittamat parhaat joukkueet.

•

Lähtöryhmä 2 ovat muut seurojen ykkösjoukkueet.

•

Lähtöryhmä 3 ovat seurojen kakkos- ja kolmosjoukkueet.

Jokaisen lähtöryhmän sisällä joukkueiden lähtöpaikka arvotaan. Lähtöryhmä 1 saa
parhaat lähtöpaikat, sitten lähtevät ryhmät järjestyksessä 2 ja 3.

4.6.

Veteraanit

4.6.1.

Henkilökohtaiset sarjat
Kunkin sarjan kaikki kilpailijat kuuluvat samaan lähtöryhmään ja lähtönumerot määräytyvät satunnaisesti arpomalla.

4.6.2.

Viestit
Joukkueet jaetaan lähtöryhmiin seuraavasti:
•
•

Lähtöryhmä 1 ovat kaikki seurojen ykkösjoukkueet.
Lähtöryhmä 2 ovat loput seurojen joukkueet.
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