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   B   Freeski ja Freestylehiihto  
 

1. Kaikki freestylehiihtokilpailut 
 
44§ Kilpailusarjat kaudelle 2022-2023 (MO, DM, SS, HP ja BA) 
 

Mini-Kids tytöt ja pojat (s. 2013 ja myöhemmin) 
Kids tytöt ja pojat (s. 2010-2012) 
Rookie tytöt ja pojat (s. 2007-2009) 
Pro naiset ja miehet (s. 2006- ja aikaisemmin)  

  

 
Kilpailusarjat kaudelle 2022-2023 (Ski Cross, SX) 
 
Kilpailusarjat menevät alppihiihdon sarjajaon mukaisesti U10, U12, U14, U16, 
U18 ja yleinen. 
 
 
Kilpailusarjan vaihtaminen kesken kauden 

 

Kilpailusarjaa ei saa vaihtaa kesken kauden. Jos kilpailija kilpailee tahallisesti 
väärässä sarjassa, kilpailijan on maksettava sakkomaksu 200,-€, sekä lisäksi 
kilpailija ja kilpailijan saavuttamat cup-pisteet hylätään. 
 
Ilmoittava seura on vastuussa siitä, että kilpailijat on ilmoitettu oikeisiin 
sarjoihin ja kilpailun TD suorittaa sarjatarkkailun.  
 
Poikkeuksena, jos jossain kilpailussa ei järjestetä jotain sarjaa, laskee ko. 
sarjan kilpailijat seuraavassa (vanhemmassa) ikäluokassa. 
 
Esimerkki tästä: 

 
Jos Minikids sarjaa ei järjestetä jossakin osakilpailussa, laskevat he Kids-
sarjassa mukana. He ovat normaalisti ko. kilpailun tuloksissa, mutta Minikids 
kokonaiscupiin lasketaan pisteet Minikids laskijoiden osalta kuitenkin niin että 
tuo sarja olisi järjestetty. Ja vastaavasti myös Kids kokonaiscup pisteet ilman 
Minikids laskijoita.  

 
Kids sarja kisassa mukana 4 Minikids laskijaa, kilpailun tulos: 

1. Kids laskija #1 
2. Kids laskija #2 
3. Minikids laskija #1 
4. Kids laskija #3 
5. Minikids laskija #2 
6. Kids laskija #4 
7. Minikid laskija #3 
8. Kids laskija #5 
9. Minikids laskija #4 
10. Kids laskija #6 
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Itse kisassa palkinnoilla: 
1. Kids laskija #1 
2. Kids laskija #2 
3. Minikids laskija #1 

 
Minikids Cup pisteisiin tuloslista: 

1. Minikids #1 
2. Minikids #2 
3. Minikids #3 
4. Minikids #4 

 
Kids Cup pisteisiin tuloslista: 

1. Kids laskija #1 
2. Kids laskija #2 
3. Kids laskija #3 
4. Kids laskija #4 
5. Kids laskija #5 
6. Kids laskija #6 

Esimerkki päättyy… 
 
 
Kilpailija saa päättää kilpailevansa ylemmässä kuin ikänsä edellyttämässä 
kilpailusarjassa, mutta kilpailija ei voi saman kauden aikana enää palata 
alempaan sarjaan. (Paitsi esimerkin tapauksessa, jos jotain sarjaa ei jossain 
osakilpailussa järjestetä). 
 
Kilpailija voi kilpailla eri ikäsarjoissa kumpare- Freeski- ja Ski Cross cupeissa 
(esimerkiksi kumpare-cupissa oman iän edellyttämässä sarjassa ja Freeski 
cupissa ylemmässä sarjassa). Koko kausi on tällöin laskettava samassa 
ikäsarjassa.  
 
 
Pro-sarja FIS kilpailuna 
 
Jos Pro-sarjan osakilpailu pidetään samalla FIS-kilpailuna, voi FIS-kilpailuun 
osallistua myös Rookie-sarjan laskijoita, joilla on aktiivinen FIS-koodi, ilman 
että heille kohdistuu sanktioita.  
FIS-kilpailuna pidettävästä Pro-sarjan osakilpailusta julkaistaan FIS-tulokset, 
joihin otetaan mukaan kaikki kilpailleet FIS-koodin omaavat laskijat.  
Pro-sarjan kansallisiin tuloksiin otetaan mukaan kaikki kilpailleet Pro-sarjan 
laskijat (kansalliset ja FIS-koodin omaavat), mutta ei normaalisti Rookie-
sarjaan kuuluvia FIS-koodin omaavia laskijoita -eikä heidän tulostaan lasketa 
mukaan Tourin kokonaistuloksiin Pro-sarjassa. 
(Eurooppacupit rinnastetaan tähän samaan FIS kilpailun 
osallistumissääntöön.) 

 
 

44.1§ Kilpailukutsut ja tulokset 
 

Kilpailukutsut ja tulokset julkaistaan SSF:n kotisivuilla. 
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Kilpailukutsu julkaistaan vähintään kaksi viikkoa ennen kilpailutapahtumaa ja 
kilpailun 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)  
 

 
44.2.§ Osallistumisoikeus Freeski ja Freestylekilpailuissa 
 

Freeski ja Freestylekilpailuihin osallistuva kilpailija voi edustaa myös 
Hiihtoliiton tai lumilautaliiton alaista seuraa. Tällöin kilpailijalla on oltava 
kuitenkin alppi-/freestyle-kilpailulisenssi sekä voimassa oleva vakuutus. 
 
 

45§ TD, tuomarit ja kilpailun jury 
 

Kansallisella kilpailukiertueella on käytettävä mieluiten vähintään kolmea FIS- 
/ SSF:n koulutuksen käynyttä tuomaria sekä kilpailun TD:n on oltava FIS- / 
SSF:n kouluttama. 
 
Alueellisissa kilpailuissa seura voi käyttää tuomareina valmentajia tai muita 
vankan lajitaustan omaavia henkilöitä. TD ei ole välttämätön, kunhan kilpailun 
turvallisuudesta huolehditaan. 
 

 

45.1§ Tuomareiden ja TD:n nimeäminen kilpailuun 
 

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

 

46§ Suorituspaikat ja turvallisuus 
 

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

 

46.1§ Kilpailijan turvallisuus ja välineet 
 

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

 

46.2§ Kilpailunumerot  
 

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

 
47§ Kansallinen kokonaiscup 

 
Kansallisella kilpailukiertueella, noudatetaan voimassa olevaa FIS Freeski 
Freestyle maailmancupin pistelaskutaulukkoa. 
 
Kokonais-cupin tulokset ratkaistaan seuraavasti:  
– 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 
lukumäärä eroaa. 
 
Kokonaiscupiin lasketaan neljän (4) parhaan osakilpailuviikonlopun tulokset, 
kuitenkin niin että SM-kilpailuviikonloppu on aina mukana kokonaispisteissä.  
Jos jossain sarjassa tai lajissa on vähemmän kuin neljä (4) 
osakilpailuviikonloppua, kaikki osakilpailut ovat mukana kokonaiscupin 
pistelaskennassa. 
. 
Osakilpailuja on oltava vähintään kolme (3), jotta lajiin muodostuu kokonais-
cup. 
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Kansallisessa cupissa lasketaan kokonaiscupin pisteet seuraavissa lajeissa: 
Moguls Cup, Freeski 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 
pisteitä sekä jaettaessa kokonaiscupin palkintoja (toisin kuin SM-kilpailussa). 
 

 

48§ Lähtöjärjestys  
 

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

 
48.1§ Kilpailutapahtumat Suomessa  
 

Kilpailutapahtumat löytyvät SSF:n www-sivuilta ja kauden kilpailukalenteri ja 
kilpailukutsut julkaistaan myös Workplacessa. 
 

 
48.2§ Tiedottaminen osallistujille kilpailun aikana 
 

Kilpailun järjestäjä on velvollinen tiedottamaan kilpailutapahtuman aikana 
tapahtuvista muutoksista WhatsApp:n, järjestävän seuran tai SSF:n internet-
sivuilla, tapahtuman facebook sivuilla tai kilpailupaikalla niin että jokaisella 
osallistujalla on mahdollisuus nähdä tiedotteet. 
 
Järjestäjä on velvollinen kertomaan kilpailukutsussa käyttämästään 
tiedotuskanavasta kilpailupaikalla (esim. WhatsApp, Facebook/ seuran omat 
internet-sivut, etc.). 
 

 

48.3§ Tulokset  
 
Kilpailun viralliset tulokset julkaistaan nähtäväksi kilpailijoille ennen 
palkintojenjakotilaisuutta. 
 
Kilpailun järjestäjä on velvollinen lähettämään tulokset Ski Sport Finland ry:lle 
kahden päivän sisällä kilpailun päättymisestä, SSF julkaisee ne 
nettisivustollaan. 
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49§ Tarkennuksia lajiformaatteihin 
 

Kumparelasku 
 
 

Kilpailuformaatteja ovat Single- ja Dual formaatit. 
 
Aikapisteiden muodostuminen: 
 
Rookie ja Pro sarjoissa noudatetaan FIS-sääntöä ihanneajan laskemiseksi, 
joka on: 
Miesten ihanneaika: 10.30 m/s.  
Naisten ihanneaika: 8.80 m/s. 
Minikids ja Kids-tyttöjen ihanneaika lasketaan käyttäen nopeutta 6,2 m/s. 
MiniKids ja Kids-poikien ihanneaika lasketaan käyttäen nopeutta 8,0 m/s. 

 
Käsiajanotto: 
 
Käsiajanottoa tulee käyttää kumparelaskussa aina sähköisen ajanoton 
varajärjestelmänä. 
Kaikissa kilpailussa käsiajanoton tulee olla riippumaton ja erillinen sähköisestä 
ajanotosta sekä lähdön että maalin osalta.  
 
Tuomarointiperusteet: 
 
Kumparelasku tuomaroidaan uuden FIS-säännön mukaisesti, niin että 
tekniikka on 60%, hypyt 20% ja aika 20%.pi 
 
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 
maksimissaan 32 naista joka sarjassa pääsee finaalivaiheeseen.  
 
Finaalissa laskijat sijoitetaan aikalaskujen ajan perusteella kilpailukaavioon 
neljän laskijan eriin. Finaalivaiheessa jokaisesta erästä puolet laskijoista 
jatkaa seuraavalle kierrokselle, loput karsiutuvat. Kilpailua lasketaan niin 
pitkään, että jäljellä on laskijoita kahden erän verran. Nämä laskijat 
muodostavat kaksi välierää, joista molemmista kaksi jatkaa A-finaaliin ja kaksi 
putoaa B-finaaliin. 
 
Kilpailun lopuksi lasketaan ensin B-finaali, jossa ratkaistaan sijat 5 – 8. Tämän 
jälkeen lasketaan A-finaali, jonka voittaja on koko kilpailun voittaja ja muut 
sijoittuvat sijoille 2-4. 
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Jos osallistujia on vähemmän eikä kilpailukaaviota saada muodostettua, 
voidaan kilpailussa laskea suoraan välierät ja finaalit tai pelkästään finaalit. 
Ski Crossin ajanotto aikalaskuissa FIS:n käytännön mukaan.  
 
Kilpailuformaatin muutos tai peruutus 
Kilpailu voidaan tarvittaessa järjestää myös ns. suorana finaalina (aikalaskut), 
mikäli sään tai muun olosuhdeasian vuoksi kilpailua ei voida viedä turvallisesti 
tai tasapuolisesti läpi. 
Päätöksen tästä tai kilpailun peruutuksesta tekee jury. 
 
 
Ski Halfpipe, Ski Big Air ja Ski Slopestyle 
 
Näiden lajien osalta noudatetaan FIS:n sääntöjä. 
 
 

49.1§ Sääntöjen valvonta kilpailijoiden osalta  
 

TD valvoo sääntöjen noudattamista kilpailupaikalla. Sääntörikkeen 
havaittuaan hän huomauttaa tekijää (kilpailijaa tai toimitsijaa), jonka on 
viipymättä korjattava tilanne sääntöjen edellyttämälle tasolle. 
 
Mikäli korjaaviin toimenpiteisiin ei ryhdytä välittömästi voi TD antaa asian 
kilpailun 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 

 
 

49.2§ Sääntöjen valvonta järjestäjän osalta  
 

TD valvoo, että järjestäjä noudattaa sääntöjä ja ohjeita.  

 
 


