
1 

 

 

 
 
 
 
 

SKI SPORT FINLAND RY 
KILPAILUSÄÄNNÖT 

 
Kausi 2015- 2016 

  
 
 
 

 
 
 
 



2 

 

 
SISÄLLYSLUETTELO 
 

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT 

 

I YLEISET MÄÄRITTELYT    3 
 
 A    KÄSITTEET    3 
 
 B    SÄÄNTÖJEN VELVOITTAVUUS  4 
 
 C    URHEILIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 5 
 
 D    JÄRJESTÄJÄN OIKEUDETJA VELVOLLISUUDET 7 
 
 
II KAIKKIEN LAJIEN KILPAILUJA KOSKEVAT MÄÄRYKSET  8 
 
 A    KILPAILUIDEN VALMISTELU   8 
 
 B    KILPAILUIDEN TOTEUTUS   11 
 
 
III LAJIIKOHTAISET MÄÄRÄYKSET    12 
 
 A    ALPPIHIIHTO    12 
 
 B    MASTERS-KILPAILUT   21 

 
C    FREESTYLEHIIHTO   23 

 
 
 
LIITTEET: Alppihiihdon suksisäännöt FIS, COC,EC ja MC 
 Taulukko alppihiihdon porttimääristä ja korkeuseroista 
 

 
 

 

 

 



3 

 

 

 

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT 

 

I  YLEISET MÄÄRITTELYT 
 

   A  Käsitteet 
 
1 § Keskusjärjestöt 
 

Hiihtourheilun maailmanlaajuista kilpailutoimintaa johtaa ja koordinoi Kan-
sainvälinen Hiihtoliitto FIS. Näissä säännöissä käytetään tästä järjestöstä 
nimitystä FIS. 

 
Alppilajien kotimaista kilpailutoimintaa johtaa ja koordinoi Ski Sport Finland 
ry. Näissä säännöissä käytetään tästä järjestöstä nimitystä yhdistys. Yhdis-
tyksen toimeenpanovaltaa käyttää sen hallitus. 

 
2 § Alueet 
 

Yhdistys voi kilpailutoiminnassaan tukeutua aluejakoonsa.  Näissä sään-
nöissä käytetään tällaisesta yksiköstä nimitystä alue. 

 
3 § Seura 
 

Seuralla tarkoitetaan näissä säännöissä yhdistyksen jäsenseuraa. 
 
4 § Järjestäjä 
 

Järjestäjä on se organisaatio, joka vastaa kilpailujen toteuttamisesta ja ta-
loudesta. Järjestäjä voi olla yksittäinen seura, kilpailuja varten muodostettu 
usean seuran yhtymä, alue taikka sellainen yhdistykseen kuulumaton rekis-
teröity yhteisö, jonka joku edellä mainituista on tehtävään valtuuttanut. 

 
5 § Kilpailut 
 

Kilpailuja ovat ne FIS:n urheilulajeissa käytävät urheilukilpailut, joita yhdis-
tys ja sen jäsenjärjestöt toimeenpanevat ja valvovat. Kilpailut jaotellaan seu-
raavasti: 
– Suomen mestaruus- (SM-) ja muut valtakunnalliset mestaruuskilpailut 
– FIS-kilpailut (kansainväliset kilpailut, jotka on merkitty FIS:n kilpailukalen-

teriin) 
– Kansalliset kilpailut 
– Alueen mestaruuskilpailut 
– Seuraottelut 
– Seuran mestaruus- ja seurakilpailut 
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6 § Urheilija 
 

Urheilija on seuraan jäsenenä kuuluva hiihtourheilua harrastava luonnolli-
nen henkilö. 

 
7 § Kilpailija 
 

Kilpailija on jokainen, joka on asianmukaisesti ilmoitettu osallistujaksi joko 
henkilökohtaiseen kilpailuun taikka joukkuekilpailuun joukkueen jäsenenä. 
Kilpailijaksi henkilö katsotaan ilmoittautumisajankohdasta alkaen kilpailuta-
pahtuman päättymiseen saakka. 

 
8 § Kilpailuvuosi ja -kausi 
 

Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Kilpailukausi on lokakuun ensimmäisestä 
päivästä seuraavan syyskuun viimeiseen päivään kestävä 12 kuukauden 
jakso. 

 
9 § Kilpailijan ikä 
 

Kilpailijan ikä on se vuosimäärä, jonka hän täyttää kuluvan kilpailuvuoden 
aikana. Kuitenkin 1.10.–31.12. välisenä aikana pidettävissä kilpailuissa mää-
räävänä on se ikä, jonka kilpailija saavuttaa tulevan kilpailuvuoden aikana. 

 
10 § Sääntökokoelmat 
 

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

 

   B  Sääntöjen velvoittavuus 
 
 11 § Kilpailutoiminnassa noudatettavat säännöt, valitukset, vetoomukset ja  

protestit. 
 

Yhdistyksen ja sen jäsenjärjestöjen on järjestämissään kilpailuissa noudatet- 
tava kansainvälisiä kilpailusääntöjä soveltuvin osin sekä kotimaisia kilpailu-
sääntöjä.  Kotimaiset kilpailusäännöt ovat luonteeltaan täydentäviä.  
Kotimaisia sääntöjä noudatetaan myös, milloin niissä on jostain asiasta sää-
detty tarkemmin kuin kansainvälisissä säännöissä. 

 
Kotimaista kilpailutoimintaa koskevat valitukset, vetoomukset tai protestit tu-
lee osoittaa yhdistyksen toimistoon, joka välittää ne edelleen sopivaksi kat-
somalleen toimikunnalle valmisteltavaksi. Päätökset tekee yhdistyksen halli-
tus.  
 
FIS-kilpailuja koskevat valitukset, vetoomukset ja protestit jätetään FIS- 
sääntöjen mukaan. 
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12 § Mainossääntö kotimaisissa kilpailuissa 
 

Kansainvälisten kilpailusääntöjen mukaisia kilpailuvarustukseen liittyvien 
mainosten rajoituksia noudatetaan Suomessa käytävissä FIS-kilpailuissa 
FIS-kalenteriin merkityissä sarjoissa. 

 
   C  Urheilijan oikeudet ja velvollisuudet 
 
13 § Doping, huumeet, nuuska 
 

Dopingin käyttö ja dopingin tai huumeiden vaikutuksen alaisena kilpailemi-
nen on Ski Sport Finlandin alaisessa toiminnassa kielletty. Dopingtestejä 
voidaan dopingsäännöstön edellyttämässä laajuudessa tehdä milloin tahan-
sa. Dopingtestejä varten voidaan ottaa sekä virtsa- että verinäytteitä. 

 
 Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan kulloinkin voimassa ole-

vaan Suomen antidopingsäännöstöä  sekä WADA:n, Kansainvälisen Olym-
piakomitean ja Kansainvälisen Hiihtoliiton (FIS) dopingsäännöstöä. 

 
 Nuuskan käyttö on kaikilta liiton alaiseen kilpailutoimintaan osallistuvilta 

kielletty. 
 
14 § Osallistumisoikeus kilpailuihin 
 

Sen lisäksi, mitä jäljempänä sanotaan kilpailulisensseistä, saa kilpailuihin  
osallistua seuraavasti: 
Valtakunnallisiin mestaruuskilpailuihin saavat osallistua yhdistyksen jä-
senseurojen jäsenet, mikäli osallistujakiintiöistä tai muista rajoituksista ei ole 
päätetty. 
FIS-kilpailuihin on järjestäjällä oikeus kutsua FIS:n jäsenliittoihin kuuluvia 
urheilijoita. 
Kansallisiin kilpailuihin saavat osallistua Ski Sport Finlandin seurojen jä-
senet, pohjoismaalaiset rajoituksetta sekä muut ulkomaalaiset seuraavasti: 
maksimi 4 kilpailijaa per sarja, joukkueen maksimikoko 10 kilpailijaa per kan-
sallisuus.   
Alueen mestaruuskilpailuihin saavat osallistua alueeseen kuuluvien seuro-
jen jäsenet. 
Seuraotteluihin, seuran mestaruus- ja seurakilpailuihin saavat osallistua 
ao. seuran tai seurojen jäsenet. 

 

15 § Seuran jäsenyys 
 

Voidakseen osallistua kilpailuun on urheilijan kuuluttava jäsenenä SSF:n jä-
senseuraan. Hän saa kuulua useampaan seuraan ja on oikeutettu eri lajeis-
sa edustamaan eri seuroja.  Kilpailukauden aikana saa urheilija edustaa laji-
kohtaisesti vain yhtä yhdistyksen jäsenseuraa.  

 
16 § Seuramuutto 
                    
                   Alle 12- vuotiaat voivat muuttaa seuraa seurojen välisellä sopimuksella mil-

loin tahansa. 
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Yli 12-vuotiaan seuramuutosta on vastaanottavan seuran ilmoitettava yhdis-
tykselle kirjallisesti ennen kilpailukauden alkua. Seuramuuttoilmoitukseen on 
liitettävä jäljempänä mainittu esteettömyystodistus. Seuramuutto tulee voi-
maan heti kun esteettömyystodistus ja uuden seuran hyväksymisilmoitus 
ovat saapuneet SSF:n toimistolle. 
Siinä tapauksessa, että urheilijan koti-, työ- tai opintopaikka kilpailukauden 
aikana muuttuu, voi hän entisen seuransa puoltamana ja yhdistykselle tehtä-
vällä hakemuksella vaihtaa kesken kilpailukauden toiseen seuraan. 
 

17 § Seuramuuton esteettömyystodistus 
 

Seuraa muuttavan urheilijan on pyydettävä edustamaltaan seuralta todistus 
siitä, että hän on esteetön edustamaan uutta seuraa eli ettei hänellä ole täyt-
tämättömiä velvoitteita vanhaa seuraansa kohtaan, kuten selvittämättömiä 
raha-asioita, lainavarusteita tms. Todistus esteettömästä muutosta on annet-
tava viivytyksettä. 

            
18 § Varusteiden ja valmennusavun korvaus seuramuuton yhteydessä 
 

Seura, jonka edustamisesta urheilija luopuu, on oikeutettu saamaan urheili-
jalta tai uudelta seuralta korvauksen niistä kuluista, jotka sille on todistetta-
vasti syntynyt edeltävän kahdentoista kuukauden aikana urheilijalle kustan-
netuista välineistä ja valmennusavusta. Kahdentoista kuukauden aika laske-
taan taaksepäin siitä hetkestä, jolloin urheilija on seuralleen kirjallisesti ilmoit-
tanut seuramuuttoaikeestaan. Korvaus on maksettava kahden viikon kulues-
sa siitä, kun luovuttava seura on esittänyt vaatimuksensa ja pyydettäessä 
myös niihin liittyvät maksutositteet. 
 

19§ Ulkomaalaisen osallistumisoikeus 
 

Suomessa asuva ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa tai joka pää-
asiassa oleskelee Suomessa ja joka kuuluu jäsenenä yhdistyksen jäsenseu-
raan ja jolla on voimassa oleva Ski Sport Finlandin myöntämä kilpailulisens-
si, saa osallistua valtakunnallisiin mestaruuskilpailuihin sekä kansallisiin ja 
alueellisiin kilpailuihin. Vain Suomen kansalainen voi saada SM-mitalin ja -
arvon.  

 
20 § Kilpailulisenssit 
 

Voidakseen osallistua edellä A-luvun 5 §:ssä mainittuun kilpailuun on urheili-
jalla oltava voimassa Hiihtoliiton lisenssi tai Skipassi siten, kuin jäljempänä 
selvitetään. Seuran sisäisessä kilpailussa ei näitä edellytetä.  Lisenssinhaltija 
saa myös osallistua kilpailuun, jossa vaatimuksena on vain Skipassi. 

 
12-vuotiailla ja nuoremmilla on oltava Skipassi osallistuttaessa alueelliseen 
tai sitä ylemmän tason kilpailuun. Sitä vanhemmilla riittää Skipassi osallistut-
taessa oman seuran järjestämään alueelliseen tai ylemmän tason kilpailuun, 
ei kuitenkaan mihinkään yli 12-vuotiaiden nuorten tai yleisen sarjan Suomen 
mestaruuskilpailuun. Kaikissa muissa tapauksissa on kilpailuun osallistuvalla 
urheilijalla oltava lisenssi.  
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Lisenssiurheilijoilla tulee olla lajiinsa liittyvä ja vähintään samantasoinen va-
kuutusturva, mitä tarjotaan Hiihtoliiton toimesta lisenssejä tai Skipasseja lu-
nastettaessa.  Vakuutuksen voi hankkia joko lisenssin lunastamisen yhtey-
dessä liiton vakuutusyhteistyöyritykseltä tai erikseen omalta vakuutusyhtiöl-
tään. Skipasseihin sisältyy aina ryhmävakuutus. 

 
Yhdistyksen hallitus määrää vuosittain lisenssien ja Skipassien lunastushin-
nat ikäryhmittäin. 

 
21 § Rangaistusmääräyksiä 
 

FIS:n tai yhdistyksen kilpailusääntöjen tai niiden perusteella annettujen mää-
räysten rikkomisesta voi hallitus rangaista urheilijaa antamalla varoituksen 
taikka julistamalla määräaikaisesti tai kokonaan kilpailukelvottomaksi. 

  

D  Järjestäjän oikeudet ja velvollisuudet 
 
22 § 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. 

 
23 § Kilpailujen rajoittaminen 
 

Yhdistyksen hallituksella on tarvittaessa oikeus rajoittaa kilpailujen lukumää-
rää. Kilpailuja rajoitettaessa päättää kenttä-ja kilpailutoimikunta kenelle kisat 
annetaan. Tämän lisäksi tulee ottaa huomioon suorituspaikkojen ja huoltotilo-
jen taso ja seuran kyky toimia järjestäjänä. 

 
24 § Lupamaksut  

 
Kilpailuista suoritetaan yhdistykselle kalenteri- ja lupamaksu seuraavasti: 

 
 FIS- kalenterissa olevat alppilajien kilpailut   110€ + FIS-maksu 240€ 
  SSF:n kalenterissa olevat alppilajien kilpailut   110€ 
    

Järjestäjän on lunastettava kilpailulupa yhdistyksen lähettämän laskun mu-
kaan.  

 
25 § Kilpailukutsut 
 

Niiden kilpailujen kilpailukutsut, joille yhdistys on myöntänyt kilpailuluvan, on 
julkaistava sähköisesti yhdistyksen kotisivuilla. 

 
26 § Kilpailunumerot sekä muu materiaali 
 

Suomen mestaruuskilpailuissa sekä kansallisissa ja sitä ylemmän tason cup-
kilpailuissa on käytettävä yhdistyksen toimittamia kilpailunumeroita sekä mui-
ta materiaaleja. 
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27 § Rangaistusmääräyksiä 
 

FIS:n tai yhdistyksen kilpailusääntöjen tai niiden perusteella annettujen mää-
räysten rikkomisesta voi yhdistyksen hallitus rangaista järjestäjää antamalla 
varoituksen, epäämällä kilpailuluvan seuraavalta tai useammalta kilpailukau-
delta taikka erottamalla yhdistyksestä noudattaen toimintasääntöjen määrä-
yksiä. 

 
 Mikäli järjestäjä ei ole maksanut edellisen vuoden lupamaksua tai toimittanut 

yhdistykselle tuloksia, ei uutta kilpailulupaa myönnetä, ennen kuin velvoitteet 
on suoritettu. 

 
II  KAIKKIEN LAJIEN KILPAILUJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 

 

   A  Kilpailujen valmistelu 
 

1.  Kaikki kilpailut 
 
28 § Kilpailuluvan hakeminen 
 

Kilpailulupahakemukset tulee jättää suoraan yhdistykselle vuosittain ilmoitet-
tavaan päivämäärään mennessä.   
  

29 § Kilpailuohjelmat 
 

Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen kilpailulajeista ja - sarjoista  ym. sää-
detään niitä koskevissa luvuissa. Alueen mestaruuskilpailujen ohjelmasta 
päättää  alueen johto käyttäen ohjeena valtakunnallisten mestaruuskilpailu-
jen ohjelmia. Muiden kilpailujen kilpailuohjelma on järjestäjän esittämän mu-
kainen, mikäli kilpailuluvan myöntänyt taho ei ole muuta vaatinut. 

 
30 § Kilpailujen TD:t ja tuomarit 
 

Suomen mestaruuskilpailujen, jotka ovat FIS-kilpailuja, tekniset delegaatit 
(TD) nimeää FIS 

 
  Alppihiihdossa TD-toimikunta nimeää Suomen mestaruuskilpailujen, lasten 

loppukilpailuiden,Audi Tourin ja kansallisten super-G- ja syöksykilpailujen 
tekniset delegaatit. 

 
  Freestylehiihdossa tuomari- ja TD-toimikunta hyväksyy kansallisten cup-

kilpailujen tekniset delegaatit  ja tuomarit. 
 

Näiden matkakulut ja päivärahat maksaa kilpailujen järjestäjä valtion matkus-
tussäännön tai yhdistyksen hallituksen vuosittain hyväksymien maksuperus-
teiden mukaisesti. 
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31 § Kilpailun siirto, muutos ja peruutus 
 

Yhdistys voi antaa luvan myönnetyn kilpailun siirtämiseen toiselle päivälle 
kilpailun järjestämisen kannalta ylivoimaisen esteen ilmetessä. Muiden kilpai-
lujen paikallista läheisyyttä tai samanpäiväisyyttä ei katsota esteeksi. 

 
                   

Kansalliset kilpailut voidaan poikkeuksellisista olosuhteista johtuen peruuttaa 
viimeistään 4 vuorokautta ennen ensimmäistä joukkueenjohtajien kokousta. 

 
32 § Ilmoittautuminen 
 

Osallistujat kilpailuihin ilmoittaa ja ilmoittautumismaksut maksaa se seura, jo-
ta kilpailija tai joukkue edustaa.  Kilpailija ei saa itse ilmoittautua kilpailuun, 
eikä järjestäjä saa tällaista ilmoittautumista hyväksyä. Osallistumisilmoitus on 
kilpailijaa sitova. 
 
Seura on vastuussa siitä, että jokaisella kilpailuun ilmoitetulla urheilijalla on 
oikeanlainen, voimassa oleva lisenssi sekä vakuutus. 

 
Ilmoittautuminen on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen tai kilpailukutsun antamia 
tarkempia ohjeita noudattaen. Siinä on mainittava seuran ja kilpailijoiden ni-
met ja kilpailijanumerot täydellisinä sekä ne kilpailulajit, joihin kukin kilpailija 
tai joukkue osallistuu. Ilmoittautumisiin on aina merkittävä myös yhteyshenki-
lön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Puhelimitse tai muuten suulli-
sesti annettu ilmoittautuminen on välittömästi kirjallisesti vahvistettava. 
 
Ikärajoitetuissa sarjoissa on ilmoitettava myös kilpailijan syntymävuosi. Seu-
ran ilmoittaja vastaa ilmoitettujen ikä-, sukupuoli-, vakuutus- ja lisenssivaati-
musten täyttymisestä. 
 
Mikäli kilpailija, joka ei ole Suomen kansalainen, ilmoitetaan SM-kilpailuihin, 
jotka eivät ole FIS-kilpailuja, ilmoittavan seuran tulee mainita, että kyseinen 
kilpailija ei ole oikeutettu Suomen mestaruuteen. 

 
33 § Ilmoittautumismaksuista yleistä 
 

Yhdistyksen hallitus määrää vuosittain valtakunnallisten mestaruuskilpailujen 
ilmoittautumismaksujen ylärajat ja antaa muihin kilpailuihin suosituksen il-
moittautumismaksujen ylärajoista. Ilmoittautumismaksut on suoritettava kil-
pailuun ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumismaksu tulisi suorittaa jär-
jestäjän ilmoittamalle pankkitilille. Mikäli ilmoitettu kilpailija tai joukkue ei 
osallistu kilpailuun, ilmoittautumismaksua ei palauteta. 

  
Mikäli jälki-ilmoittautumisia erikseen hyväksytään, on järjestäjällä oikeus pe-
riä ilmoittautumismaksu näiden osalta kaksinkertaisena. 
 
Lääkärintodistuksella voi ilmoittautumismaksut saada takaisin. 
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34§             Ilmoittautumismaksut 

Alppihiihto kauden 2015-16 maksut 

FIS-kilpailut 40€ / laji 
Kansallisten kilpailujen yleinen sarja 25€ / laji 
Audi Tour ja U14-16 SM-kilpailut  25€ / laji 
DNA lasten loppukilpailu 25€ / laji 
Alppiyhdistetyssä osallistumismaksu on 25€ (yhteensä) 

 
Freestylehiihto kauden 2014-15 maksut 

 
Kansallinen kilpailukiertue: 
Kids-sarjat 25,-€/laji useampi laji 30,-€   
Rookie-sarjat 30,-€/laji useampi laji 40,-€ 
Pro-sarjat  35,-€/laji useampi laji 50,-€  
 
SM kilpailuit: 
Kids-sarjat 35,-€/laji useampi laji 50,-€   
Rookie-sarjat 40,-€/laji useampi laji 60,-€ 
Pro-sarjat  45,-€/laji useampi laji 70,-€  
 
Mikäli kilpailutapahtumassa lasketaan kaksi saman lajin osakilpailua, 
sovelletaan useamman lajin maksukäytäntöä.  
 
Mikäli sarjoja joudutaan kilpailussa yhdistämään, kilpailumaksua ei koroteta, 
vaan kilpailumaksu suoritetaan sen mukaan, mihin sarjaan on ilmoittautunut. 
 

35 § Kilpailujen järjestämissopimus 
 

Yhdistys tekee valitun järjestäjän kanssa kyseisiä kilpailuja koskevan järjes-
tämissopimuksen, jossa sovitaan liiton ja järjestäjän oikeuksista ja velvolli-
suuksista. 
 

36 § Kansallisten kilpailujen järjestäjän kaupalliset velvoitteet 
     
Järjestäjä ei saa solmia kilpailujen aikaiseen mainosnäkyvyyteen liittyvää so-
pimusta sellaisten yritysten kanssa, jotka toimivat liiton ilmoittamien pääyh-
teistyökumppanien kanssa samalla alalla. 
 
Järjestäjä huolehtii siitä, että lähtö- ja maalialueella ja sen läheisyydessä ole-
villa toimitsijoilla ei ole sellaisten yritysten mainoksia, jotka kilpailevat samalla 
alalla lähtö- tai maalivaatteessa tai kilpailunumeroissa esiintyvän yrityksen 
kanssa.  
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37 § Järjestäjän muut velvoitteet 
 

Kilpailuihin liittyvät tapaturmavakuutukset talkooväen, toimitsijoiden ja kol-
mannen osapuolen eli yleisön osalta sisältyvät VALO:n lajiliitoilleen ja niiden 
seuroille ottamaan vakuutukseen. Tämä vakuutus sekä  kilpailujen aikaiseen 
musiikin esittämiseen liittyvät Teosto- ja Gramex- maksut.ovat voimassa kun 
järjestäjä on maksanut Suomen Hiihtoliiton jäsenmaksun. 
 
Järjestäjä ottaa harkintansa mukaan kilpailuille keskeytysvakuutuksen. 
 
Tapahtumaan liittyvät muut velvoitteet käyvät ilmi kilpailunjärjestämissopi-
muksesta. 

 
38 § Järjestäjäkurssit Alppilajeissa 

  
SM- kilpailuiden, FIS- kilpailuiden, lasten loppukilpailuiden ja valtakunnallis-
ten Junior -kilpailuiden vastuuhenkilöiden (= kilpailunjohtaja, sihteeri, rata-
ryhmänpäällikkö) on oltava voimassa oleva kilpailunjärjestäjäkoulutus sekä 
kilpailunjohtajalla on oltava kilpailutuomarikoulutus. 

 
 

  B   Kilpailujen toteutus 
 

1.  Kaikki kilpailut 
 
39 § Kilpailujen palkinnot 
 

Kilpailujen tasosta, ikäluokista ja osallistujien määrästä riippuen jaetaan pal-
kintoja kilpailijoille heidän sijoitustensa perusteella mahdollisimman runsaasti 

 
 Palkinnot ennätyksistä ovat kiellettyjä. Palkinnon arvo ei saa ylittää FIS:n 

määräämää arvoa. 
 
 Kilpailussa ei saa jakaa paikkakunnan, oman alueen tai seuran parhaalle jne. 

erityisesti nimettyjä palkintoja. 
 
 Vuosittaiset säännöt mestaruus- ja Cup-kilpailujen palkinnoista tulee ottaa 

myös huomioon.  
 

SM-kilpailujen palkintojen jakotilaisuudessa ei saa palkintokorokkeelle ottaa 
mukaan suksia tai sauvoja.. 
 
SM-mitalit jaetaan ja Suomen mestarin arvo myönnetään vain, mikäli start-
taajia sarjaa kohti on vähintään viisi. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske jouk-
kuekilpailuja eikä veteraanien SM-kilpailuja. Mitalit toimittaa yhdistys kilpailu-
jen järjestäjän kustannuksella. 
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40 § Tulosten toimitus 
 

Kansallisten ja sitä korkeampien kilpailujen tulokset lähetetään kolmen päi-
vän sisällä yhdistykselle. Yhdistykselle toimitettavat tulokset jäävät yhdistyk-
sen käytettäväksi. 

 
41 § Sääntökokoelmat kilpailupaikalla 
 

Kilpailupaikalla on järjestäjän toimesta oltava käytettävissä lajia koskevat Ski 
Sport Finlandin ja Kansainvälisen Hiihtoliiton (FIS) voimassa olevat kilpailu-
säännöt. 
 
 

III   LAJIKOHTAISET MÄÄRÄYKSET 
  

   A   Alppihiihto 
 

1.  Kaikki alppihiihtokilpailut 
 
42 § Kilpailukauden 2015- 2016 yleismääräykset 
 
42.1 § Välinesäännöt  
 
 Sukset 

alle 10 -vuotiaat, 2006 ja myöhemmin syntyneet, U 10 
suksi + side = 50 mm 
mono 43 mm 
Ei muita rajoituksia 

alle 12-vuotiaat, 2005 ja 2004 U 12 
suksi + side = 50 mm 
mono 43 mm 
Ei muita rajoituksia 

Sarjoissa 10- ja 12 -vuotta  lasten super- G:ssä käytettävän vähintään SP-
suksia. 

Taitokilpailussa suositellaan käytettäväksi SP suksea. 

alle 14-vuotiaat, 2003 ja 2002, U 14  
SP suksi kääntösäde 17 m, max pituus 188cm +1cm, max leveys siteen alta 
<=65mm +3mm toleranssi 
SG suksi minimipituus 175 cm ja kääntösäde 27 m, max leveys siteen alta 
<=65mm +3mm toleranssi 
Syöksy vähintään ikäluokan Super-G suksi 
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alle 16-vuotiaat, 2001 ja 2000, U 16  
SP suksi kääntösäde 17 m, max pituus 188cm +1cm, max leveys siteen alta 
<=65mm +3mm toleranssi 
SG suksi minimipituus 175 cm ja kääntösäde 27 m, max leveys siteen alta 
<=65mm +3mm toleranssi 
Syöksy vähintään ikäluokan Super-G suksi 
 
Selkäpanssarin käyttö lasten super- G:ssä ja lasten syöksyssä on suositel-
tavaa. 

Taitokilpailussa suositellaan käytettäväksi SP suksea. 

HUOM! SSF:n kansallisen kilpailusäännön tarkennus on voimassa vain 
Suomessa SSF:n kilpailusäännösten alaisissa kilpailuissa. FIS:n kalen-
terin alaisissa kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan FIS:n sään-
nöstöä. 

Muut välineet 
Kaikissa sarjoissa on käytettävä kaikissa lajeissa ao. lajiin suunniteltua kypä-
rää. Kypärän tulee täyttää FIS:n ilmoittamat luokituslaitosten standardit. Ky-
pärässä ei saa olla kiinni mitään ylimääräisiä osia. 

U14 ja U16 sarjoissa saa pujottelussa olla pehmeät korvat kypärässä, suur-
pujottelussa tulee olla kovat korvat. (Kansalliset kilpailut) 

42.2 § Määräykset sarjoissa U 10,12,14,16 

Merkkauksessa on käytettävä ns. ohuita maksimissa  
halkaisijaltaan 27 mm nivelkeppejä. Niiden tulee olla FIS:n hyväksymiä.  
Alle 16- sarjassa voidaan käyttää myös 30 mm tai 32 mm nivelkeppejä. 

 
Lasten loppukilpailuissa sarjoissa 10- ja 12- vuotta tulee super-pujottelussa 
käyttää polvikeppejä (ns. boy- keppi). Muissa kilpailuissa suositellaan käytet-
tävän polvikeppejä. Kilpailukutsussa on mainittava jos kilpailussa on käytös-
sä pitkät kepit. 

 
Pitkän käännöksen maksimiväli kaikissa lasten sarjoissa käännöskepistä 
käännöskeppiin on 15 m. 
 
Suurpujottelun radanmerkkauksessa suositeltava merkkausväli on 20- 27 m;  
olosuhteet, urheilijoiden taso jne. huomioiden. Maksimietäisyys on 27 m las-
ten sarjoissa (ei koske pitkää käännöstä). Käännösten määrä 13%-18% ra-
dan korkeuserosta. 
 
Mikäli rinne on suhteettoman lyhyt tai pitkä verrattuna korkeuseroon,  on jär-
kevämpää käyttää radanmerkkauksessa ensisijaisesti porttien välisiä etäi-
syysmittoja ja vasta sitten porttien määrän prosenttisääntöä.   
 
On tärkeää, että radan merkkaus vastaa ”normaali” pituisen radan porttiväle-
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jä ja on kilpailijalle mahdollisimman sujuva ja lajin luonnetta vastaava.     
 
Super- G:n radanmerkkauksessa on käännöksien määrä 8-12 % 
radan korkeuserosta. 

42.3 § Muut sarjoja U8-U16 koskevat määräykset 

Kilpailijat saavat ottaa osaa vain oman ikäluokkansa kilpailuihin sekä yleisen 
sarjan kilpailuihin, mikäli täyttävät yleisen sarjan osanottovaatimukset. 

U8-U-16 sarjoissa, mikäli 2. kierros joudutaan keskeyttämään esim. turvalli-
suuteen vaikuttavien sää tai lumiolosuhteiden vuoksi, kilpailun jury voi päät-
tää, että 1. kierroksen tulokset jäävät voimaan. 

Vauhtilajeissa on oltava ambulanssi paikalla virallisten harjoitusten ja kilpai-
lun aikana. 

Kansallisia syöksykilpailuja voidaan pitää kahden kierroksen kilpailuina ellei 
korkeusero ylitä 250m. Yli 250m korkeus eroissa lasketaan kilpailu yhden-
kierroksen kilpailuna. 

Mikäli super- G:ssä korkeusero on  200 m tai enemmän, niin kilpailu suorite-
taan yhden laskun kilpailuna. Muuten super- G on suoritettava kahden kier-
roksen kilpailuna. ellei jury sää ym. olosuhteista johtuen toisin päätä. 
Mikäli super- G tai syöksy suoritetaan kahden laskun kilpailuna, toisen kier-
roksen lähtöjärjestykseen käännetään 30 laskijaa. 
 
Mikäli kilpailukohtaisesti ei muuta  ole määrätty: 

- Alppiyhdistettyyn (Ay) lasketaan mukaan pujottelu ja super-G tai 
syöksy. Nämä otetaan tuloksiin muista osalajeista. 

- Super- Combi muodostuu pujottelun ja super-G:n tai syöksyn yh-
den päivän aikana laskettavasta erillisestä kilpailusta. Kilpailussa 
lasketaan yksi lasku ko. lajeissa ja kokonaisuuden muodostaa 
kahden lajin yhteisaika. 

 
 Alppihiihtokilpailuissa tuomaristo päättää toimenpiteistä, joihin lämpötila tai 

muut sääolosuhteet antavat aihetta mukaan lukien kilpailun siirtämisen, pe-
ruuttamisen ja keskeyttämisen. 

 
 Niiden alueellisten kilpailuiden tuomaristoon jos ei ole TD:tä suositellaan va-

littavaksi kilpailutuomarin apulainen. 
 
 Urheilijan epäurheilijamainen käytös kilpailuissa esim. kiroilu, johtaa seuraa-

vassa kilpailussa laskijan sijoittamiseen sarjansa viimeiseksi lähtijäksi. 
 
 Urheilija on korvausvelvollinen jos hän epäurheilijamaisen käytöksen johdos-

ta aiheuttaa vahinkoa.  
(esim. hukattu numeroliivi 60€, rikottu pujottelukeppi 60€ .) 
 
Kilpailun juryn tulee tiedottaa sanktiot urheilijalle ja hänen joukkueenjohtajal-
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leen sekä seuralle. Seura on velvollinen ilmoittamaan sanktiosta seuraavalle 
kilpailunjärjestäjälle. 

 
 Kaikkien kilpailualueella olevien tulee noudattaa järjestäjien sekä juryn an-

tamia ohjeita ja määräyksiä sekä käyttäytyä urheilullisesti. Jury ja SSF voivat 
antaa näiden ohjeiden ja määräysten rikkomisesta sanktioita. 

 
 Kilpailija joka ei osallistu palkintojenjakotilaisuuteen ilman ennalta ilmoitettua 

tai pakottavaa syytä (loukkaantuminen), menettää oikeutensa palkintoon. 
Kilpailijan poissa ollessa, kilpailijan edustaja saa noutaa palkinnon, mutta ei 
saa nousta palkintokorokkeelle. (205.4) 

 
42.4 § Sarjat ja kilpailulajit 
 

Alppihiihtokilpailuja voidaan järjestää seuraavasti: 

Sarja alle 10-vuotiaat, poikkeuksena kansallinen loppukilpailu jossa sar-
jat 7-8 vuotiaat tytöt ja pojat (2007-2008 syntyneet) samassa sarjassa 
sekä 9-vuotiaat tytöt ja pojat (2006 syntyneet) samassa sarjassa. 
Lajit: lasten- SuP, SP ja Ski Cross 
Kilpailut: seura, alue, kansalliset, kansallinen loppukilpailu 

Sarja alle 12-vuotiaat (2004-2005 syntyneet, tytöt ja pojat omissa sarjois-
saan) 
Lajit: lasten-SuP, SP ja Ski Cross  
Kilpailut: seura, alue, kansalliset, kansallinen loppukilpailu 

Sarja alle 14-vuotiaat (2002- 2003 syntyneet) 
Lajit: lasten- S, lasten- SG, SP, SuP, P, PP, SC, Ay, Ski Cross tai taitokilpailu 
Kilpailut: seura, alue, kansalliset, Valtakunnan cup, SM 

Sarja alle 16-vuotiaat (2000- 2001 syntyneet) 
Lajit: lasten- S, lasten- SG, SP, SuP, P, PP, SC, Ay, Ski Cross tai taitokilpailu 
Kilpailut: seura, alue, kansalliset,  Valtakunnan cup, SM 

Sarja alle 18-vuotiaat (1998-1999 syntyneet) 
Lajit: S, SG, SP, P, PP, SC, Ay 
Kilpailut: seura, alue, kansalliset, FIS , SM, Masters-cup 

Sarja alle 21-vuotiaat (1997 - 1998 syntyneet) 
Lajit: S, SG, SP, P, PP, SC, Ay 
Kilpailut: seura, alue, kansalliset, FIS, SM, Masters-cup 

Yleinen (1996   ja aikaisemmin syntyneet) 
Lajit: S, SG, SP, P, PP, SC, Ay 
Kilpailut: seura, alue, kansalliset, FIS, SM-kilpailut, Masters-cup 
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42.5 § Super-Pujottelu ( SuP) 
 
Korkeusero  
 
U10 – 12  80 – 140 m 
U14 – 16  100 – 160 m 
 
Portti 
 
Porttina käytetään suurpujotteluporttia, missä molemmat kepit tulee olla ni-
velkeppejä. 
Keppinä käytetään 27 mm keppiä, poikkeuksena U 16 sarjassa on mahdollis-
ta käyttää FIS –keppiä. Porttiliput ovat samat kuin suurpujottelussa, jolloin 
niiden tulisi irrota kepistä helposti. Porttiliput asetetaan siten, että lipun ala-
reuna on n. metrin korkeudella lumesta. 
 
Porttiväli, avoportti 
 
U10 – 12  10 – 15 m 
U14 – 16  11 – 16 m 
 
Ei korkeuseroon perustuvaa maksimia tai minimiä. Merkkaus tehdään portti-
välin perusteella. 
Isoimmissa korkeuseroissa on suositeltavaa käyttää pidempää porttiväliä, 
jotta porttien lukumäärä pysyy kohtuullisena. 
 
Pitkä käännös   
 
Pitkä käännös tulee merkata kuten pujottelussakin niin, että ohjausportin tu-
lee muuttaa käännöksen sädettä (ohjausportti EI ole kahden käännösportin 
muodostamalla linjalla, eikä toisaalta sen sisäpuolella,).  Pitkän käännöksen 
maksimi etäisyys käännösportista seuraavaan on U10 – 12 sarjoissa 18 m ja 
U14 – 16 sarjoissa 19 m. Radan tulee sisältää alle 100m korkeuserolla vä-
hintään 1 pitkä käännös ja 100-160 metrin korkeuserolla vähintään 2 pitkää 
käännöstä. 
 
Vertikaali -kuviot 
 
Vertikaali -kuviossa kaksi tai useampi perättäinen käännösportti on lasku-
suunnan mukaisesti allekkain niin, että porttien kumpikin keppi muodostaa 
suoran linjan laskusuunnassa. Kuviota voidaan avata/helpottaa siten, että 
maksimissaan voidaan portit merkata niin, että varsinaiset käännöskepit 
muodostavat suoran linjan laskusuunnassa (kts. Kuvat). Tässä kuviossa 
kahden perättäisen käännösportin etäisyys voi minimissään olla 6 m. 
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Kuvio voi U10 – 12 sarjoissa sisältää maksimissaan 3 porttia ja niitä pitää ra-
dalla olla minimissään kaksi toisistaan erillä olevaa kuviota. U14 – 16 sar-
joissa kuvio voi sisältää maksimissaan 4 porttia. Kuvioista voidaan siis tehdä 
sekä ”neulansilmää” tai ”linjaa” vastaava kuvio riippuen perättäisten porttien 
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määrästä. Radan tulee sisältää alle 100m korkeuserolla vähintään 1 verti-
kaalikuvio ja 100-160 metrin korkeuserolla vähintään 2 vertikaalikuviota. 
 
Portin oikea läpäisy 
 
Portin oikea läpäisy on kuten pujottelussa. Virheellisesti läpäisty portti tulee 
kiertää tamppaamalla.  
 
Sukset 
 
Super-Pujottelussa tulee käyttää ko. sarjan mukaista pujottelusuksea. 
 
Merkkaus 
 
Vältä monotonisia pitkiä tasarytmisiä jaksoja. Rata tulee pystyä laskemaan 
jouhevasti läpi ilman turhaan jarruttavia käännöksiä. Vaikeisiinkin kuvioihin 
tulee päästä jouhevasti sisään. Vältä vaikeita porttiyhdistelmiä ensimmäisillä 
porteilla kuin myös maaliin tullessa. Radan tulee sisältää vaihteleva määrä 
pitkiä, keskipitkiä ja lyhyitä porttivälejä hyvin rinteen muotoja hyödyntäen, 
kuitenkin niin, että rata on jouhevasti läpäistävissä. Radan olisi suositeltava 
sisältää dropin tai pienen hypyn. 
 
Muut säännöt 
 
Muilta osin, kuin mitä tässä säännöstössä on kerrottu, sovelletaan Pujottelun 
säännöstöä ”single pole” merkkauksen osalta. 

 
43 § Mestaruus ja Cup-kilpailujen erikoissäännöt 

43.1 § Lasten kansallinen loppukilpailu, 7-8 vuotiaat, 9-vuotiaat sekä U12  

Lajit: SuP, SP ja ski cross. 

Lasten kansallisessa loppukilpailussa tulee järjestäjän pyrkiä pitämään kil-
pailuun osallistuville lapsille tapahtuma ilta. Tapahtuman kokonaisuudes-
saan tulisi olla enemmän lajiin innostava, kuin äärimmäisen kilpailuhenkinen.  

Super-Pujottelu kuten edellä kuvattiin. 

Suurpujottelu: normaali suurpujottelukilpailu. Ensimmäisen kierroksen lähtö-
järjestykseen kaikki ilmoittautuneet arvotaan yhdessä ryhmässä. Toinen 
kierros lasketaan päinvastaisessa järjestyksessä (kaikki lähtönumerot kään-
netään). 
 

Ski Cross lasketaan radalla, jossa on suurpujottelun ja vauhtilajien element-
tejä esim. hyppyri, aaltoladut, s-käännös jne. Ski Cross suositellaan lasket-
tavaksi suurpujottelu suksilla. Kilpailu lasketaan yhden laskun kilpailuna. 
 
Järjestäjä on velvoitettu käyttämään Alge-Vola tulosohjelmaa, jonka kautta 
tulokset siirtyvät automaattisesti Live-timing sivustolle. 
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43.2 §  U14 ja U16 SM-kilpailu  
 
Lajit:P, SuP, SP, SG, S, AY, SC, PP, taitokilpailu tai ski cross.  

Lasten SM- kilpailussa tulee järjestäjän pyrkiä pitämään kilpailuun osallistu-
ville lapsille tapahtuma- ilta. 

Ensimmäisen kierroksen lähtöjärjestys arvotaan Audi Tourin pisteiden perus-
teella. 1-15 ensimmäinen arvontaryhmä, 16:ta eteenpäin pistejärjestyksessä, 
pisteettömät arvotaan omana ryhmänään 
 
Lajeissa, jotka lasketaan kahden kierroksen kilpailuna, toiselle kierrokselle 
käännetään 30 parasta ensimmäisen kierroksen laskijaa, loput laskevat en-
simmäisen kierroksen aikojensa mukaisessa järjestyksessä. 

Super- Combi: Koostuu kahdesta laskusta: yksi lasku joko syöksyä tai su-
per- G:tä ja yksi lasku pujottelua.  

Taitokilpailu: Taitokilpailu lasketaan radalla, jossa on suurpujottelun ja vauh-
tilajien elementtejä esim. hyppyri, aaltoladut, s-käännös jne. Taitokilpailu 
suositellaan laskettavaksi suurpujottelu suksilla. Kilpailu lasketaan yhden 
laskun kilpailuna. 

Järjestäjä on velvoitettu käyttämään Alge-Vola tulosohjelmaa, jonka kautta 
tulokset siirtyvät automaattisesti Live-timing sivustolle. 

43.3 § 18 ja 21v nuorten SM 

Sarjat: 18 ja 21 vuotta. 
Lajit: P, SP, SG, S, AY, SC, PP. 
 
Lähtöjärjestys määräytyy FIS-ranking pisteiden perusteella. 

Järjestäjä on velvoitettu käyttämään Alge-Vola tulosohjelmaa, jonka kautta 
tulokset siirtyvät automaattisesti Live-timing sivustolle. 

 
 
43.4 § Yleisen sarjan SM 
 

Osanotto-oikeus on 1998 ja aiemmin syntyneillä. 
Lajit: P, SP, SG, S, AY, SC ja PP. 
 
P, SP, SG, SC ja S:ssä lähtöjärjestys määräytyy FIS-ranking pisteiden pe-
rusteella. 
 
Paripujottelussa suoraan SM-kilpailuun pääsee ranking-listan 20  parasta il-
moittautunutta sekä karsintakilpailun perusteella seuraavat 12. Jury voi päät-
tää toisin. 
 
Järjestäjä on velvoitettu käyttämään Alge-Vola tulosohjelmaa, jonka kautta 
tulokset siirtyvät automaattisesti Live-timing sivustolle. 
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43.5 §  Audi Alpine Ski Tour 

Sarjat: U14, U16  
Lajit: P, SuP, SP SG, S, AY, SC, taitokilpailu tai ski cross 

Lähtöjärjestys: Ensimmäisen kilpailun lähtöjärjestys määräytyy Ironman- ki-
san perusteella, pisteettömät arvotaan. 

Muissa osakilpailuissa arvotaan Audi pisteiden perusteella ensimmäinen ar-
vontaryhmä 1-15, toinen arvontaryhmä on loput pisteelliset ja kolmas arvon-
taryhmä on pisteettömät. Kilpailuviikonloppu lasketaan aina samoilla pisteil-
lä, pisteitä ei lasketa uudelleen kesken kilpailuviikonlopun. 

Tyttöjen ja poikien tulisi vuorotella kilpailuviikonloppuna laskujärjestyksessä/ 
laji, mikäli tämä on olosuhteet huomioon ottaen perusteltavissa. 

Toiselle kierrokselle käännettään 30 ensimmäisen kierroksen parasta, muut 
laskevat ensimmäisen kierroksen aikojen mukaisessa järjestyksessä. 

Audi Alpine Ski Tourin pistelasku MC- pisteiden mukaisesti. 
 
Ulkomaalaiset osallistujat: Pohjoismaalaiset saavat osallistua rajoituksetta, 
muut ulkomaalaiset, joukkueen maksimi koko 10 henkeä, maksimi laskija-
määrä on 4 laskijaa / sarja. Kaikkia ulkomaalaisia koskevat samat säännöt 
kuin suomalaisiakin laskijoita ja he ovat oikeutettuja kaikkiin palkintoihin. 
Heidän on täytettävä FIS- julistus tai vastuunvapautuslomake kilpailun järjes-
täjälle. 

Järjestäjä on velvoitettu käyttämään Alge-Vola tulosohjelmaa, jonka kautta 
tulokset siirtyvät automaattisesti Live-timing sivustolle. 
 
 

43.6 §  Nordic Cup 
 

Sarjat: FIS naiset, FIS miehet 
 
Nordic Cup internet-sivut: http://alpinenordiccup.nu/ 
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B  MASTERS-KILPAILUT   

 
                   SM-sarjat:  
                   naiset ja miehet, alaikäraja 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 vuotta 

Lajit: P, SP, SG, SuP, Ay ja SC 
 
 

                   Masters- Cup  
 
44.1§ Osanotto-oikeus 
 

Masters Cupissa osanotto-oikeus on rajattu miehiin ja naisiin, jotka edellis-
vuoden loppuun (31.12.) mennessä ovat täyttäneet kunkin sarjan ikärajan. 
Kaikilla osaan ottajilla tulee olla voimassa kansallinen kilpailulisenssi ja alp-
pihiihdon kilpailutoimintaan hyväksytty tapaturmavakuutus, Skipassilla saa 
kuitenkin osallistua oman seuransa järjestämiin kilpailuihin, ei kuitenkaan 
SM-kilpailuihin. Lisäksi Masters FIS -kilpailuissa osallistujilla tulee olla voi-
massa oleva Masters FIS lisenssi (maksuton). 

 
44.2§ Sarjat 
 

Masters Cupissa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa: naiset ja miehet 15 - 19, 
20 - 24, 25 - 29, 30 – 34 ja niin edelleen viiden vuoden välein sen mukaan, 
kuinka eri osakilpailuihin kilpailijoita osallistuu  

 
44.3§ Masters SM- ja Masters FIS -kilpailut 
 

Suomen mestaruuskilpailuihin on osanotto-oikeus Suomen kansalaisilla al-
kaen sarjasta N ja M 30 vuotta. Kilpailut lasketaan voimassa olevien Ski 
Sport Finlandin SM- ja FIS:n masters sääntöjen mukaan. Ylensä nämä kil-
pailut kuuluvat myös osana Masters Cup kilpailusarjaan, jolloin kilpailu on 
avoin kaikille masterslaskijoille, mutta SM-arvosta ja FIS-pisteistä kilpaillaan 
vain sarjasta N ja M 30 alkaen. 

 
44.4§ Pistelaskenta 
 

Pisteitä jaetaan sarjoittain viidelletoista parhaalle seuraavasti: 25, 20, 15, 12, 
11,10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voittaja saa aina 25 pistettä, ja niin edelleen, 
vaikka loppuun laskeneita ei sarjassa olisikaan 15 kilpailijaa. 

 
44.5§ Henkilökohtainen Masters Cup 
 

Henkilökohtaisen Masters Cupin lopputuloksiin lasketaan kunakin vuonna 
erikseen määrätty määrä parhaita kilpailutuloksia. Sarjoittain palkitaan kolme 
parasta. 

 
Masters Cup -kiertopalkinnon voittaa vuodeksi se, jolla on kaikkien osakilpai-
lujen pisteet yhteenlaskettuna eniten pisteitä. Mikäli päädytään tasapisteisiin, 
kaiverretaan palkintoon kaikkien nimet ja palkinnon kierrättämisestä vuoden 
aikana sopivat tasapisteitä saaneet kilpailijat keskenään. 
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44.6§ Joukkue Masters Cup 
 

Suomalaisten seurojen välillä kilpaillaan joukkuekilpailu. Joukkuekilpailun ta-
voitteena on kannustaa alppiseuroja aktivoimaan omia jäseniään osallistu-
maan Masters Cupiin. Seurojen on hyvä huomioida, että joukkueen menes-
tyminen Masters Cupissa vaikuttaa osaltaan myös SSF:n seuraluokituksiin. 
Joukkuekilpailun lopputuloksiin lasketaan kaikkien saman seuran lisenssillä 
laskeneitten kilpailijoiden tulokset kaikista Masters Cupin osakilpailuista yh-
teen. Paras seuraa saa kiinnityksen kiertopalkintoon.  

 
44.7§ Välineet 
 

Oikein mitoitetuilla välineillä lisätään kilpailijoitten turvallisuutta. Masters Cu-
pissa noudatetaan FIS:n asettamia masters välinesääntöjä ja radoista ra-
kennetaan olosuhteet huomioiden sellaisia, että ne soveltuisivat parhaiten 
suositusten mukaisille suksille. Seuraavat suksipituudet ja kääntösädevaati-
mukset ovat siis suosituksia joten Masters Cupiin voi osallistua millä tahansa 
suksilla. Ainoastaan supersuurpujottelusuksen vähimmäispituus (naiset 180 
cm ja miehet 185 cm) ja etäisyys suksen pohjasta monon pohjaan (50 mm) 
ovat ehdottomia vaatimuksia. Edellä mainitut säännöt eivät koske N 55 sekä 
M 65 sarjaa ja sitä vanhempia. Kaikissa lajeissa on käytettävä FIS:n hyväk-
symiä ja asianomaiseen lajiin suunniteltuja kypärämalleja. 

 
FIS:n masterslaskijoille antamat välinesuositukset ovat seuraavat: naisilla 
suksen vähimmäispituus ja kääntösäde: pujottelussa 155cm ei kääntösäde-
vaatimusta, suurpujottelussa 175 cm/23 m, SG 180 cm/23 m. Miehillä suk-
sen vähimmäispituus/kaartosäde: pujottelussa 165/ei kääntösädevaatimus-
ta, suurpujottelussa 180 cm/27 m, SG 185 cm/27 m. Sekä naisilla ja miehillä 
maksimikorotus suksen pohjasta monon pohjaan saa olla enintään 50 mm ja 
monon pohjasta jalkapohjaan suositellaan 45 mm. 

 
44.8§ Kilpailumaksut 
 

Masters Cup -osakilpailun osallistumismaksu on 25 €, SG kilpailujen, kaikki-
en lajien SM- ja FIS -kilpailujen osallistumismaksu on 35 €. 

 
44.9§ Palkinnot 
 

Kauden päätteeksi Masters Cupissa jaetaan sarjoittain palkinnot, paras seu-
raa palkitaan ja eniten cuppisteitä kerännyt urheilija saa kiinnityksen kiero-
palkintoon. Lisäksi jokaisessa Masters Cupin osakilpailuissa jaetaan palkin-
toina Masters-logolla varustettuja hopealusikoita, SM-kilpailuissa SSF:n 
mestaruusmitalit ja lisäksi jokaisen kilpailun nopein mies- ja naislaskija palki-
taan. Master Cupin osakilpailuissa voi kilpailujärjestäjä jakaa lisäksi muita 
kunniapalkintoja. 
 
Pitkäjänteinen osallistuminen Masters Cuppiin huomioidaan Mastersmerkillä. 
Viitenä vuonna osallistuneet saavat pronssisen Mastersmerkin, kymmenen 
vuotta osallistuneet hopeisen ja viisitoista vuotta osallistuneet kultaisen. 
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C   Freestylehiihto  
 

1. Kaikki freestylehiihtokilpailut 
 
45§ Kilpailusarjat kaudelle 2015-2016 (MO, DM, SS, HP ja BA) 
 

Pro-sarja, naiset ja miehet (1999 tai aiemmin syntyneet) 
Rookie-sarja, tytöt ja pojat (2000-2002 syntyneet) 
Kids-sarja, tytöt ja pojat (2003-2005 syntyneet) 
Mini Kids-sarja tytöt ja pojat (2006  tai myöhemmin syntyneet) 
 
Kilpailusarjat kaudelle 2015-2016 (Ski Cross, SX) 
 
Kilpailusarjat menevät alppihiihdon sarjajaon mukaisesti. kts s. 15 

 

Kilpailusarjaa ei saa vaihtaa kesken kauden. Jos kilpailija kilpailee väärässä 
sarjassa, kilpailijan on maksettava sakkomaksu 200,-€ lisäksi kilpailija ja kil-
pailijan saavuttamat cup-pisteet hylätään. Ilmoittava seura on vastuussa sii-
tä, että kilpailijat on ilmoitettu oikeisiin sarjoihin ja kilpailun TD suorittaa sar-
jatarkkailun.  
Kilpailija saa kilpailla ylemmässä kuin ikänsä edellyttämässä kilpailusarjas-
sa, mutta kilpailija ei voi saman kauden aikana palata alempaan sarjaan.  
Kilpailija voi kilpailla eri ikäsarjoissa kumpare- New School- ja Ski Cross cu-
peissa (esimerkiksi kumpare-cupissa oman iän edellyttämässä sarjassa ja 
New School cupissa ylemmässä sarjassa). Koko kausi on tällöin laskettava 
samassa ikäsarjassa.  

 

45.1§ Kilpailukutsut ja tulokset 
 

Kilpailukutsut ja tulokset julkaistaan SSF:n kotisivuilla. 
Kilpailukutsu julkaistaan vähintään kaksi viikkoa ennen kilpailutapahtumaa ja 
tulokset mahdollisimman pian kilpailutapahtuman jälkeen. 
 
Kilpailukutsusta on ilmettävä seuraavaa:  
– aika, paikka ja järjestäjä  
– täydellinen ohjelma kellonaikoineen 
– osallistumismaksun suuruus ja pankkitilin numero  
– osoite, johon ilmoittautumiset lähetetään, puhelin- ja sähköpostiosoite  
– viimeinen ilmoittautumispäivä  
– tiedustelujen puhelinnumero ja henkilön nimi  
– muiden palveluiden (hissiliput, majoitus, saunat jne.) lisätiedot  
 (Huom. Kilpailun järjestäjä ei ole velvollinen järjestämään majoitusta).  
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46§ TD, tuomarit ja kilpailun jury 
 

Kansallisessa kilpailusarjassa pyritään noudattamaan viiden (5) tuomarin jär 
jestelmää. Kilpailussa on kuitenkin aina käytettävä vähintään kolmea FIS- 
tason tai SSF:n koulutuksen käynyttä henkilöä. 

 

46.1§ Tuomareiden ja TD:n nimeäminen kilpailuun 
 

Kilpailunjärjestäjän on hyväksytettävä SSF:llä kilpailun tuomarit ja TD. 
 
TD/päätuomari on mahdollisuuksien mukaan oltava toisesta seurasta. 

 

47§ Suorituspaikat ja turvallisuus 
 

Suorituspaikkojen on oltava valmiina viimeistään vuorokautta ennen ensim-
mäistä kilpailupäivää. 
Järjestäjä nimeää kunkin suorituspaikan vastuuhenkilön, jolle varataan riittä-
vä kunnostushenkilöstö. 
Ensiapuhenkilöt ja ensiapupiste on selvästi erotettava yleisöstä. 
Kilpailuissa ja virallisissa harjoituksissa käytetään ensiapuryhminä SPR:n 
EA2- tason ryhmiä. 
Kilpailun järjestäjällä on madollisuus siirtää kilpailu ns. varasuorituspaikalle, 
mikäli varsinainen kilpailusuorituspaikka todetaan vaaralliseksi tai olosuhtei-
den takia kilpailua ei voida viedä läpi.  

 

47.1§ Kilpailijan turvallisuus ja välineet 
 

Kilpailijan on huolehdittava omista välineistään siten, että ne ovat harjoitus-
ten ja kilpailusuoritusten edellyttämässä kunnossa. 
Kaikissa freestylen osalajeissa, kaikissa sarjoissa, kilpailuissa ja har-
joituksissa on käytettävä alppilajeihin hyväksyttyä suojakypärää ja 
suositellaan selkäpanssarin ja hammassuojan käyttöä.  
Kilpailun järjestäjällä on oikeus tarkastaa kilpailijan varusteet kilpailupaikalla. 
Kilpailijan suoritus voidaan mitätöidä tai kilpailijalta voidaan evätä osallistu-
mislupa kilpailuun, jos kilpailija ei noudata turvallisuus- tai välinesääntöjä. 
Rangaistustoimenpiteistä päättää kilpailun TD ja jury. 

 

47.2§ Kilpailunumerot  
 

Jokainen kilpailija on velvoitettu käyttämään kilpailunumeroa virallisissa har-
joituksissa ja kilpailuissa.  
Jos kilpailija ei käytä kilpailunumeroa, hänet voidaan poistaa harjoituksista 
tai kilpailusta. 

 
48§ Kansallinen kokonaiscup 

 
Kansallisella kilpailukiertueella, Audi Freestyle Ski Tourilla, noudatetaan 
Freestylehiihdon voimassa olevaa FIS freestyle maailmancupin pistelasku-
taulukkoa. 
 
Audi Freestyle Ski Tourin kokonais-cupin tulokset ratkaistaan seuraavasti:  
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– laskija, jolla on korkein yhteispistemäärä on voittaja  
– jos pistemäärä on sama, ratkaisee cupin lajivoittojen määrä  
– jos voitot ovat tasan, ratkaisee lajin 2., 3., 4. sijojen lukumäärä kunnes lu-
kumäärä eroaa  
 
Kokonaiscupiin lasketaan enintään kuuden (6) parhaan osakilpailun tulos, 
kuitenkin niin että SM-kilpailut ovat aina mukana kokonaispisteissä.  
Jos jossain sarjassa tai lajissa on vähemmän kuin kuusi (6) osakilpailua, 
kaikki osakilpailut ovat mukana kokonaiscupin pistelaskennassa. 
. 
Osakilpailuja on oltava vähintään kolme (3), jotta lajiin muodostuu kokonais-
cup. 
 
Laajiksen ja Taivalvaaran Nordic-Cupin osakilpailut kumparelaskussa ja pa-
rikumparelaskussa ovat mukana Audi Tourin kokonaiscupin pisteitä lasket-
taessa. 

 
Audi Freestyle Ski Tourilla lasketaan kokonaiscupin pisteet seuraavissa la-
jeissa: Moguls Cup, New School Cup sekä Ski Cross Cup  (jos osakilpailuja 
on 3 tai enemmän.) 
 
Lajien kokonaiscupit ovat viralliset ja niistä jaetaan kokonaiscupin palkinnot 
viimeisessä osakilpailussa. Ulkomaalaiset osallistujat ovat tasavertaisessa 
asemassa suomalaisten osallistujien kanssa laskettaessa kokonaiscupin pis-
teitä sekä jaettaessa kokonaiscupin palkintoja (toisin kuin SM-kilpailussa). 

 

49§ Lähtöjärjestys  
 

Lähtöjärjestys arvotaan jokaisessa osakilpailussa erikseen. Arvonta voidaan 
suorittaa käsin tai tietokoneella kilpailujohtajan tai kilpailun TD:n valvonnas-
sa etukäteen.  

 
49.1§ Kilpailutapahtumat Suomessa  
 

Kilpailutapahtumat löytyvät SSF:n www-sivuilta ja kauden kilpailukalenteri 
lähetetään sähköpostilla seuroille jaettavaksi. 

 
49.2§ Tiedottaminen osallistujille kilpailun aikana 
 

Kilpailun järjestäjä on velvollinen tiedottamaan kilpailutapahtuman aikana ta-
pahtuvista muutoksista Audi Ski Tourin, järjestävän seuran tai SSF:n inter-
net-sivuilla ja kilpailupaikalla niin että jokaisella osallistujalla on mahdollisuus 
nähdä tiedotteet. 
 
Järjestäjä on velvollinen kertomaan käyttämästään tiedotuskanavasta kilpai-
lupaikalla (esim. facebook/ seuran omat internet-sivut). 

 

49.3§ Tulokset  
 
Kilpailun viralliset tulokset julkaistaan nähtäväksi kilpailupaikalla ennen pal-
kintojenjakotilaisuutta. 
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Kilpailun järjestäjä on velvollinen lähettämään tulokset Ski Sport Finland 
ry:lle kahden päivän sisällä kilpailun päättymisestä, joka julkaisee ne net-
tisivustollaan. 
 
 

50§ Tarkennuksia lajiformaatteihin 
 

Kumparelasku 
 

Kilpailuformaatteja ovat Single- ja Dual formaatit. 
 
Aikapisteiden muodostuminen 
Rookie ja Pro sarjoissa noudatetaan FIS-sääntöä ihanneajan laskemiseksi. 
Kids tyttöjen ihanneaika lasketaan käyttäen nopeutta 6,2 m/s. 
Kids poikien ihanneaika lasketaan käyttäen nopeutta 8,0 m/s. 
 
Käsiajanotto 
Käsiajanottoa tulee käyttää kumparelaskussa aina sähköisen ajanoton vara-
järjestelmänä. 
Kaikissa kilpailussa käsiajanoton tulee olla riippumaton ja erillinen sähköi-
sestä ajanotosta sekä lähdön että maalin osalta.  
 
Tuomarointiperusteet 
Kumparelasku tuomaroidaan uuden FIS-säännön mukaisesti, niin että tek-
niikka on 60%, hypyt 20% ja aika 20%. 
 
Suksen irtoaminen tai vauhdin pysähtyminen 
Kaikissa sarjoissa noudatetaan FIS-sääntöä. 
 
Ski Cross 
 
Ski Crossin osalta Freestyle Ski Tour tullaan laskemaan perinteisellä tavalla.  
Kilpailut aloitetaan aikalaskuilla, jolloin jokainen kilpailija laskee radan omalla 
vuorollaan. Aikalaskujen perusteella maksimissaan 32 miestä ja maksimis-
saan 32 naista joka sarjassa pääsee finaalivaiheeseen.  
 
Finaalissa laskijat sijoitetaan aikalaskujen ajan perusteella kilpailukaavioon 
neljän laskijan eriin. Finaalivaiheessa jokaisesta erästä puolet laskijoista jat-
kaa seuraavalle kierrokselle, loput karsiutuvat. Kilpailua lasketaan niin pit-
kään, että jäljellä on laskijoita kahden erän verran. Nämä laskijat muodosta-
vat kaksi välierää, joista molemmista kaksi jatkaa A-finaaliin ja kaksi putoaa 
B-finaaliin. 
 
Kilpailun lopuksi lasketaan ensin B-finaali, jossa ratkaistaan sijat 5 – 8. Tä-
män jälkeen lasketaan A-finaali, jonka voittaja on koko kilpailun voittaja ja 
muut sijoittuvat sijoille 2-4. 
 
Jos osallistujia on vähemmän eikä kilpailukaaviota saada muodostettua, voi-
daan kilpailussa laskea suoraan välierät ja finaalit tai pelkästään finaalit. 
Ski Crossin ajanotto aikalaskuissa FIS:n käytännön mukaan.  
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Kilpailuformaatin muutos tai peruutus 
Kilpailu voidaan tarvittaessa järjestää myös ns. suorana finaalina (aikalas-
kut), mikäli sään tai muun olosuhdeasian vuoksi kilpailua ei voida viedä tur-
vallisesti tai tasapuolisesti läpi. 
Päätöksen tästä tai kilpailun peruutuksesta tekee jury. 
 
 
Ski Halfpipe ja Ski Slopestyle 
 
Näiden lajien osalta noudatetaan FIS:n sääntöjä. 
 

50.1§ Sääntöjen valvonta kilpailijoiden osalta  
TD valvoo sääntöjen noudattamista kilpailupaikalla. Sääntörikkeen havaittu-
aan hän huomauttaa tekijää (kilpailijaa tai toimitsijaa), jonka on viipymättä 
korjattava tilanne sääntöjen edellyttämälle tasolle. 
 
Mikäli korjaaviin toimenpiteisiin ei ryhdytä välittömästi voi TD antaa asian kil-
pailun juryn käsiteltäväksi. 
Kilpailun jury yhdessä TD:n kanssa käsittelee asian kuultuaan asianosaisia. 
Rangaistus on asian vakavuudesta riippuen: 

- varoitus 
- sulkeminen pois ko. kilpailusta 
- useamman kilpailun kilpailukielto 

 
50.2§ Sääntöjen valvonta järjestäjän osalta  

TD valvoo, että järjestäjä noudattaa sääntöjä ja ohjeita.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

LIITTEET: 

Aikuisten suksisäännöt 2015- 2016 
 

   MC N & M, 

   EC N & M, 

   COC N & M, 

   FIS N & M 
    

   2015/2016 
    

1.2.1.1 
Suksen pituus (Mi-
nimi) DH Naiset 210** 

 Pituusmittauksen  DH Miehet 218** 

 toleranssi +/-1cm   

  SG Naiset 205** 

  SG Miehet 210** 

  SP  Naiset 188** 

 **  -5cm toleranssi  FIS SP Miehet 195** 

 
* Miehet U18 (ensim-
mäinen P Naiset 155 

 

vuosi) FIS -10cm tole-
ranssi P Miehet 165* 

    

    

1.2.1.1 
Profiilin leveys siteen 
alla mm. DH Naiset <=65 

  DH Miehet <=65 

  SG Naiset <=65 

  SG Miehet <=65 

  SP Naiset <=65 

  SP miehet <=65 

  P Naiset >=63 

  P miehet >=63 
    

1.2.1.2.2 
 Profiilin leveys siteen 
edessä mm. DH Naiset <=95 

  DH Miehet <=95 

  SG Naiset <=95 

  SG Miehet <=95 

  SP Naiset <=103 

  SP Miehet <=98 

  P Naiset  

  P Miehet  
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 Kääntösäde (Minimi) DH Naiset 50 

  DH Miehet 50 

  SG Naiset 40 

  SG Miehet 45 

  SP naiset 30 

  SP Miehet 35 

  P Naiset  

  P Miehet  

    

2.1.2 Max. korkeus mm. P  & SP (N &M) 50 

 (suksi, side, korotuspala) 
DH & SG (N& 
M) 50 

   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

SSF:n kansallinen kilpailusääntö U14-16 sarjojen SP ja SG suksien osalta kaudelle 2015-16 

(SSF 55.1 §): 

 

”Lasten super-G:ssä ja syöksyssä alle 14- ja alle 16- sarjassa on käytettävä SG suksea, jonka minimipituus 

on 175 cm ja kääntösäde 27m.” 

 

”Suurpujottelusuksen maksimipituus alle 14- ja alle 16- sarjassa on <= 188cm +1cm. Suurpujottelu 

suksen minimikääntösäde on 17m.”¨ 

 

”SP ja SG suksen profiilin maksimileveys siteen alta on <= 65mm +3mm.” 

 

SSF:n kansallinen kilpailusääntö U14-16 sarjojen SP ja SG suksista on voimassa vain Suomessa SSF:n 

kilpailusäännöstön alaisissa kilpailuissa. FIS:n kalenterin alaisissa kansainvälisissä kilpailuissa noudate-

taan FIS:n säännöstöä. 

 

SSF pidättää oikeuden muuttaa kansallista U14-16 sarjojen SP ja SG suksisääntöä tarpeen niin vaatiessa. 

Kaudella 2016-17 SSF:n suksisääntö SP-suksen osalta tulee seuraamaan FIS:n suksisääntöä U14-16 ikäsar-

joille. 

 
U14-16 FIS suksisäännöt sekä SSF:n suksisäännöt 2015- 2016 
 

   FIS FIS SSF SSF  

   U14 U16 U14 U16  

1.2.1.1 
Suksen pi-
tuus SG Naiset  >=183 >=175 >=175 

 

  mittauksen  SG Miehet  >=183 >=175 >=175  

 

toleranssi +/-

1cm      

 

  P Naiset >=130 >=130 >=130 >=130  

  P Miehet >=130 >=130 >=130 >=130  

 

 

 SP  Naiset <=188 <=188 <=189 <=189 

 

  SP Miehet <=188 <=188 <=189 <=189  

        

1.2.1.3 
Kääntösäde 
(Minimi) SG Naiset  30 27 27 

 

  SG Miehet  30 27 27  

 
 

 SP  Naiset 17 17 17 17 
 

  SP Miehet 17 17 17 17  

1.2.1.2.1 
Profiilin leve-
ys siteen alla SP/SG <=65 <=65 <=68 <=68 

 

2.1.2 

Max. korkeus 
(suksi, side, 
korotuspala)         50 50           50            50 

 

>= minimi 
<= maksimi 
<= maksimi 
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Taulukko korkeuseroista ja radanmerkkauksista 

 

 

 

 

Kilpailu OWG/WSC WC COC FIS U 14 U 16 ENL 

Laji       

  

N 

Korkeusero 450 – 800 m 

U 18 U 21 max 700m 

 1 kier. 400-

500m 
2 kier. 250-

400m 

1 kier. 400-500m 

2 kier. 300-400m 

DH Porttimäärä Tarpeen mukaan   

Syöksy Portit 1,00 x 0,75 Punainen (sininen)   

(700  

M 

Portit 1,00 x 0,75 Punainen   

osa) Porttimäärä Tarpeen mukaan   

 Korkeusero 800 (750
1
) – 1100m 550 – 1100m 

U 18 U 21 max 

700m 

450 – 1100m 

Kahden laskun 

kilpailu: 350- 

450 m 

 1 kier. 400-
500m 

2 kier. 250-

400m 

1 kier. 400-500m 
2 kier. 300-400m 

 

SL 

 

N 

Korkeusero 140 – 220m 120 – 200m  

min 100m max 
160m 

80-140m 

3 kier. väh. 50m 

Pujottelu  

Suunnan-

muutoksia 

 

30% - 35% korkeuserosta +/- 3 suunnanmuutosta 

U 14 max 

portinväli 10 m 
U 16 max portin 

väli 12 m  

32 – 38 % 
+/- 3 

Pitkäkäänäös 
max 15 m 

30% - 35 % 

korkeuerosta, 

+/- 3 suunnan-

muutosta 

(800 osa)  

M 

 Korkeusero 180 – 220m 140 – 220m 140 – 220m min 100 mmax 

160m 

80-140 

3 kier. väh. 50m 

 

GS 

 

N 

Korkeusero 300 – 400m 250 – 400m min 200 m 
 max 350m

 
 

200-250 

Suur- Suunnan-

muutoksia 

11% - 15% (suunnanmuutoksia) 13 – 18% 
Max etäisyys 27 

m 

13-15% 

pujottelu N/M Portit 0,75 x 0,5m punainen & sininen 

(900  

M 

Suunnan-

muutoksia 

11% - 15% (suunnanmuutoksia) 13 – 18% 

Max etäi-

syys 27 m 

13-15% 

osa) Korkeusero 300 – 450m 250 – 450m min 200 m 

 max 350m  

 

200-250 

 

SG 

 

N 

Korkeusero 400 – 600 m 

  

350 – 600m 

  

 Min 250 m 
Max 450 m 

350- 500 

 Porttimäärä  min 6 %                                  min 6 %                         min 7 %  

Minimietäisyys 25 m 

 

8-12% 
 

Super-G N/M Portit 0,75 x 0,5 punainen & sininen 

(1000  

M 

Porttimäärä min 6 %                                  min 6 %                         min 7 %  

Minimietäisyys 25 m  

 

8-12% 
10% 

osa) Korkeusero 400 – 650 m                                         350- 650 m 

  

Min 250 m 

Max 450 m  

 

350-500 

 

P 

 

 

N/M 

Korkeusero 80 – 100m U 14. 60m,  
U 16 80m 

 

Pari-

pujottelu 

Porttimäärä 20 – 30 U 14 13- 15 

U 16 15- 22 

 

(osa 1100) Portit 0,3 x 0,7 punainen rata, sininen rata  


