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1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 
1.1. NOUDATTAMINEN 
 
 Näitä sääntöjä on noudatettava täydellisesti MM-kilpailuissa, nuorten MM-kilpailuissa, 

Maailman cupeissa. Maanosien mestaruuskilpailuissa ja maanosien cup-kilpailuissa 
näitä sääntöjä on noudatettava pääsääntöisesti. 

 Muissa kansainvälisissä kilpailuissa näitä sääntöjä on noudatettava, ellei 
kilpailukutsussa muuta mainita. Talviolympialaisissa näitä sääntöjä tulee noudattaa, 
ellei Kansainvälinen Olympiakomitea toisin määrää. 

 
1.2. KILPAILUSARJAT 
 IBU:n kilpailuissa ovat seuraavat sarjat: 
 
1.2.1. Miehet ja naiset 
 Miehiksi ja naisiksi kutsutaan kyseisenä vuonna 31.12. mennessä 21 vuotta 

täyttäneitä kilpailijoita. Heidän tulee kilpailla miesten ja naisten sarjoissa kyseisen 
vuoden marraskuun 1. päivästä alkaen. 

 
1.2.2. Miehet 21 (M21) ja Naiset 21 (N21) sarjat 
 Nuoriksi M21 ja N21 kutsutaan kyseisenä vuonna 31.12. mennessä 19 vuotta 

täyttäneitä kilpailijoita. Heidän tulee kilpailla M21- ja N21-sarjassa kyseisen vuoden 
marraskuun 1. päivästä alkaen. Heille tulee järjestää erillisiä ikäluokkansa mukaisia 
kilpailuja. Kuitenkin sarjaan M 21 kuuluvat saavat ottaa osaa miesten kilpailuihin ja 
sarjaan N 21 kuuluvat saavat kilpailla naisten kilpailuissa. 

 
1.2.3. Miehet 19 (M19) ja Naiset 19 (N19) sarjat 
 Kilpailijat, jotka eivät ole vielä saavuttaneet M21 tai N21 sarjoihin vaadittavaa ikää 

kilpailevat sarjoissa M19 tai N19. Heille tulee järjestää erillisiä ikäluokkansa mukaisia 
kilpailuja. Kuitenkin sarjaan M 19 ja N 19 kuuluvat saavat ottaa osaa M ja M 21 sekä 
N ja N 21 sarjojen kilpailuihin. 

 Kuitenkin yhdessä tapahtumassa he saavat osallistua vain yhteen sarjaan normaali-, 
pika- ja takaa-ajokilpailuissa sekä nuorten MM-kilpailuissa vain yhteen viestiin. 

 
1.3. KILPAILULAJIT 
 Seuraavat kilpailulajit ovat hyväksyttyjä IBU:n tapahtumissa. 
 
1.3.1. Miehet 

a) 20 km normaalikilpailu 
b) 10 km pikakilpailu 
c) 12,5 km takaa-ajo 
d) 4 x 7,5 km viesti 
e) 15 km yhteislähtö 
f) 4 x 6 km sekaviesti MM-kilpailuissa 
g) 6 km supersprint sisältäen 3,6 km:n karsintakilpailun 

 
1.3.2. Naiset 

a) 15 km normaalikilpailu 
b) 7,5 km pikakilpailu 
c) 10 km takaa-ajo  
d) 4 x 6 km viesti 
e) 12,5 km yhteislähtö 
f) 4 x 6 km sekaviesti  MM-kilpailuissa 
g) 4 km supersprint sisältäen 2,4 km:n karsintakilpailun 

 
1.3.3. Miehet ja Naiset/ Sekaviesti 
 2x6 km naiset + 2x7,5 km miehet 
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1.3.4. M 21 

a) 15 km normaalikilpailu 
b) 10 km pikakilpailu 
c) 12,5 km takaa-ajo 
d) 4 x 7,5 km viesti 
e) 12,5 km yhteislähtö 
f) 6 km supersprint sisältäen 2,4 km:n karsintakilpailun 

 
1.3.5. N 21 

a) 12,5 km normaalikilpailu 
b) 7,5 km pikakilpailu 
c) 10 km takaa-ajo 
d) 3 x 6 km viesti 
e) 10 km yhteislähtö 
f) 4 km supersprint sisältäen 2,4 km:n karsintakilpailun 

 
1.3.6. M21/N21 sekaviesti 
 2x6 km N21 + 2x7,5 km M21 
 
1.3.7. M 19 

a. 12,5 km normaalikilpailu 
b. 7,5 km pikakilpailu 
c. 10 km takaa-ajo 
d. 3 x 7,5 km viesti 
e. 10 km yhteislähtö 
f. 4 km supersprint sisältäen 2,4 km:n karsintakilpailun 

 
1.3.8. N 19 

a) 10 km normaalikilpailu 
b) 6 km pikakilpailu 
c) 7,5 km takaa-ajo 
d) 3 x 6 km viesti 
e) 7,5 km yhteislähtö 
f) 4 km supersprint sisältäen 2,4 km:n karsintakilpailun 

 
1.3.9. M19/N19 sekaviesti 
 2x6 km N19 + 2x7,5 km M19 
 
1.3.10. Kilpailujen  määrittely 
 Taulukossa 1 on eritelty eri kilpailujen yksityiskohdat tarvittavat lisätiedot. 
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Selitteet Taulukko 1: 
Korkeusero (HD): Kilpailureitin korkeimman ja matalimman paikan välinen korkeusero, joka saa 
olla korkeintaan 80 m kaikissa kilpailulajeissa. 
 
Suurin nousu (MC): Kilpailureitillä oleva suurimman nousun korkeusero ilman 200m tasaista tai 
alamäkeä. Korkeusero saa olla korkeintaan 50 m kaikissa kilpailulajeissa. 
Mäkien maksimi jyrkkyys saa olla korkeintaan 25 astetta. 
  
Sarake 1: Sääntöjen mukaiset kilpailusarjat 
Sarake 2:  Vaadittava kilpailureitin pituus ja kilpailulaji sääntöjenmukaisissa sarjoissa. 
Sarake: 3: Lähtötyypit ja -välit 
Sarake 4:  Hiihtolenkkien määrä 
Sarake 5:  Ampuma-asennot ja sakot, ampumapaikkojen määrä 
  P= makuu, S= pysty, ammuttavien patruunoiden määrä 
Sarake 6: Ampumapaikat: Minimi etäisyys ammuntojen välillä. Etäisyys lähdöstä 
 ampumapaikoille. 
Sarake 7: Kilpailun kokonaisnousu = nousujen summa. 

 

1.3.11. Super Sprint 
 Super Sprint kilpailu käsittää karsinta- ja loppukilpailun, jotka kilpaillaan 
 samana päivänä 
. 
1.3.12. Muutokset ja muut kilpailumuodot 
 IBU pidättää itselleen oikeuden muuttaa olemassa olevia kilpailuja ja tehdä esityksiä 

uusista kilpailumuodoista IBU:n tapahtumissa. 
  
1.3.13. Kilpailuohjelmat 
 Aikataulun, järjestyksen ja kilpailulajit MM-, nuorten MM- ja M-cup-

kilpailutapahtumissa määrittää IBU:n hallitus teknisen komitean esityksen 
perusteella. 

 
1.3.14. Vuosittainen kilpailutapahtumien aikataulu 
 IBU:n tapahtumat pidetään vuosittain kilpailusääntöjen tai IBU:n hallituksen 

määräämällä tavalla. Vuosittaiset aikataulut julkaisee IBU. Kansallisten liittojen on 
toimitettava tiedot pääkilpailuistaan IBU:n pääsihteerille. Kalenterin 
julkaisemispäivämäärinä käytetään päivämääriä saapumispäivästä viimeiseen 
kilpailupäivään. 

 
 
1.4. KILPAILIJOIDEN JA JOUKKUEIDEN OSANOTTO-OIKEUTTA KOSKEVAT  
 SÄÄNNÖT 
 
1.4.1. Yleistä 
 Vain niillä kilpailijoilla, jotka suostuvat seuraaviin IBU:n määräyksiin on osanotto-

oikeus IBU:n jäsenliittojen järjestämiin tapahtumiin ja kilpailuihin. 
 
 Voidakseen ottaa osaa IBU:n kilpailuun, kilpailijan on allekirjoitettava 

kilpailijasopimus, jonka allekirjoittamalla hän sitoutuu noudattamaan kaikkia IBU:n 
sääntöjä ja toimintaperiaatteita. 

 Sopimus täytyy allekirjoittaa kauden ensimmäisessä kilpailussa, johon kilpailija 
osallistuu. Sopimuksen liitteenä tulee olla kopio passista. 

 Jokainen allekirjoitettu sopimus on voimassa kunnes jompikumpi sopijaosapuoli sen 
irtisanoo. 
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1.4.2. Kilpailijan vastuu 
 Kilpailija saa osallistua IBU:n alaiseen tapahtumaan tai kilpailuun vain 

IBU:n materiaaliluettelon mukaisella kilpailuvarustuksella, vaatetuksella ja 
mainoksilla. Kilpailijan vastuulla on, että hän läpäisee lähdön ja maalin varuste- ja 
vaatetarkastuksen. 
Kaikkien kilpailijoiden on varmistettava kansallisuutensa, ikänsä ja sukupuolensa 
maansa passilla tai virallisella kuvalla varustetulla henkilöllisyystodistuksella. 
 

1.4.3. Tasovaatimukset 
 
1.4.3.1. Talviolympialaiset 
 Saadakseen osallistumisoikeuden olympialaisiin kilpailijan on saavutettava yksi 

seuraavista valintaperusteista olympialaisia edeltävällä tai kyseisellä kilpailukaudella: 
a. Saavuttaa kaksi kertaa IBU Cupissa, EM-kisoissa, MM- tai M-cupin-kilpailuissa 
      pika- tai normaalikilpailussa tulos, joka ei ole 20 % huonompi  kolmen parhaan 
      kilpailijan keskiaikaa. 

b. Kaksi sijoitusta puolen välin paremmalle puolelle nuorten MM-kilpailuissa 
      sarjassa M21 tai N21. 

c. Yksi kohdan a) ja b) -mukainen tulos. 
 
 Viestijoukkueen kaikkien jäsenten tulee täyttää nämä vaatimukset. 
1.4.3.2. MM-kilpailut 

Saadakseen osallistumisoikeuden MM-kilpailuihin kilpailijan on saavutettava yksi 
seuraavista valintaperusteista MM-kilpailuita edeltävällä tai kyseisellä 
kilpailukaudella: 
a)  Saavuttaa kerran IBU Cupissa, EM-kisoissa, MM-kilpailuissa tai 

olympialaisissa pika- tai normaalikilpailussa tulos, joka ei ole 20 % 
huonompi kolmen parhaan kilpailijan keskiaikaa. 

b) Sijoittua kerran puolen välin paremmalle puolelle nuorten MM-kilpailuissa 
sarjassa M21 tai N21. 

 
 Viestijoukkueen kaikkien jäsenten tulee täyttää nämä vaatimukset. 
 
1.4.3.3. M-cupin kilpailut 

 M-cupin kilpailukausi koostuu kolmesta jaksosta. Ensimmäisen muodostavat  
M-cupkilpailut 1 – 3, toisen kilpailut 4 – 6 ja kolmannen kilpailut 7 – 9.   

 Saadakseen osallistumisoikeuden M-cup kilpailuihin kilpailijan on saavutettava yksi 
seuraavista valintaperusteista M-cup kilpailuita edeltävällä tai kyseisellä jaksolla: 
a) Saavuttaa kerran IBU Cupissa, EM-kilpailuissa,  MM-kilpailuissa tai 

olympialaisissa pika- tai normaalikilpailussa tulos, joka ei ole 15 % 
huonompi  kolmen parhaan kilpailijan keskiaikaa. 

b) Sijoittua kerran puolen välin paremmalle puolelle nuorten MM-kilpailuissa 
sarjassa M21 tai N21. 

 
 Viestijoukkueen kaikkien jäsenten tulee täyttää nämä vaatimukset. 
 
 Saavutetut valintakriteerit ovat voimassa siihen asti kun kilpailija aloittaa 

kilpailemisen M-cupissa. 
 Varmistaakseen osallistumisoikeutensa seuraavalle M-cupin jaksolle kilpailijan on 

saavutettava kyseisellä jaksolla pika- tai normaalikilpailussa tulos, joka ei ole 15 % 
huonompi kolmen parhaan kilpailijan keskiaikaa. 

 
1.4.3.4. Kelpoisuus- ja turvallisuusvaatimukset IBU-cupissa ja nuorten MM-kisoissa 

Kilpailijan, joka osallistuu ensimmäistä kertaa IBU-cupiin, EM-kilpailuihin 
  tai nuorten MM-kilpailuihin on todistettava, että hän osaa käsitellä  
 turvallisesti  kilpailuvälineitä ja että hän osallistunut kansallisiin  
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 ampumahiihtokilpailuihin. Tarvittaessa hänen on esitettävä kansallisten kilpailuiden 
tulokset RD:lle tai kilpailun tuomarineuvostolle. RD tai kilpailun tuomarineuvosto voi 
estää kilpailijan osallistumisen, jos heillä on syytä epäillä kilpailijan 
kilpailukokemusta. 

 
1.4.4. Force majeure / erikoisolosuhteet 
 Kilpailija, jolta on force majeure tai erityisistä syistä jäänyt M-cupin tulosvaatimus 

saavuttamatta voi tehdä RD:lle tai kilpailun tuomarineuvostolle anomuksen 
osallistumisoikeuden saamisesta. Erityiskomitea (VP Sport, RD ja teknisen komitean 
puheenjohtaja) ratkaisevat onko kilpailijalla oikeus osallistua seuraavalle M-cupin 
jaksolle. 

 
 
1.5. ILMOITTAUTUMINEN TAPAHTUMAAN JA ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUUN 
 
1.5.1. Osallistumisesta tulee antaa kaksi erillistä ilmoitusta, ilmoittautuminen tapahtumaan 

ja ilmoittautuminen kilpailuun. 
 
1.5.1.1. Ilmoittautuminen tapahtumaan ja sen täydentäminen sekä  
 majoitusvaraus 
 Ilmoittautuminen tapahtumaan on ensimmäinen ilmoitus aiotusta osanotosta. 
 
 Tapahtuman säännöissä on yksityiskohtaisesti sanottu tiedot kilpailijoiden ja 

joukkueenjohdon jäsenten lukumäärästä jotka saadaan ilmoittaa tapahtumaan. 
Ilmoittautuminen tapahtumaan tulee tehdä seuraavasti: 

 a. MM-kilpailut/nuorten MM-kilpailut 
  Järjestäjällä tulee olla kaksi kuukautta ennen MM-kilpailujen/nuorten 

MM-kilpailujen alkua arvioitu lukumäärä kilpailijoista ja muista 
joukkueenjäsenistä (lukumääräilmoitus). Viimeistään 14 päivää ennen 
virallista saapumispäivää MM-kilpailuihin/nuorten MM-kilpailuihin lee 
järjestäjällä olla luettelo osallistujien nimistä ja sukupuolesta jokaisen 
maan osalta (nimi-ilmoitus). 

  Muutokset tapahtumaan ilmoitettujen ampumahiihtäjien osalta pitää 
ilmoittaa järjestäjille viimeistään ensimmäiseen joukkueenjohtajien 
kokoukseen mennessä. Jos joukkue saapuu paikalle ensimmäisen 
kokouksen jälkeen, on muutokset ilmoitettava järjestäjälle ja 
varmistettava ne saapumispäivänä. 

 
 b. M-Cupin tapahtumat 
  Lukumäärä kilpailijoista ja muista joukkueenjäsenistä tulee 
  olla järjestäjällä kuukausi ennen tapahtuman alkua. 
 
  Luettelo MCup tapahtumaan tulevista osallistujista ja heidän 

sukupuolestaan tulee olla järjestäjällä viimeistään 14 vuorokautta 
ennen virallista saapumispäivää. 

 
  Muutokset tapahtumaan ilmoitettujen ampumahiihtäjien osalta pitää 

ilmoittaa järjestäjille viimeistään ensimmäiseen joukkueenjohtajien 
kokoukseen mennessä. Jos joukkue saapuu paikalle ensimmäisen 
kokouksen jälkeen, on muutokset ilmoitettava järjestäjälle ja 
varmistettava ne saapumispäivänä. 

 
  Kilpailija, joka on saavuttanut kilpailukelpoisuuden IBU-cupissa, voidaan 

ilmoittaa aikaisintaan seuraavalle viikolle tai myöhemmin. Sama koskee 
viestiä. 
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 c. Talviolympialaiset 
  Ilmoittautuminen olympialaisiin tulee tehdä KOK:n määräysten 

mukaisesti. 
 
 d. Muut tapahtumat 
  Lukumäärä kilpailijoista ja muista joukkueenjäsenistä tulee 
  olla järjestäjällä kuukausi ennen tapahtuman alkua. 
  Luettelo kilpailuun tulevista osallistujista ja heidän sukupuolestaan tulee 

olla järjestäjällä viimeistään 14 vuorokautta ennen virallista 
saapumispäivää. 

  Muutokset tapahtumaan ilmoitettujen ampumahiihtäjien osalta pitää 
ilmoittaa järjestäjille viimeistään ensimmäiseen joukkueenjohtajien 
kokoukseen mennessä. Jos joukkue saapuu paikalle ensimmäisen 
kokouksen jälkeen, on muutokset ilmoitettava järjestäjälle ja 
varmistettava ne saapumispäivänä. 

 
 e. Majoitusvaraukset 
  Ennakkoilmoitus majoitusvarauksista tulee tehdä järjestäjälle kaksi 

kuukautta ennen virallista saapumispäivää MM- ja nuorten MM-
kilpailuissa ja kaikissa muissa IBU:n kilpailuissa kuukautta ennen 
saapumispäivää. Lopullinen varaus tulee jättää 14 päivää ennen 
virallista saapumispäivää. 

 
 
 f. Muiden joukkueen jäsenten ilmoittaminen 
  Kansalliset liitot saavat ilmoittaa tapahtumaan muita joukkueen jäseniä 

kilpailukaudella seuraavan taulukon mukaisesti: 
 

 Urheilijoiden määrä  Joukkueen jäsenten määrä 
  1   4 
  2   5 
  3   6 
  4   7 
  5   8 
  6   9 
  7 tai enemmän  10 

 
 g.  Järjestäjän velvollisuus 
  Järjestäjän on toimitettava lista kaikista ilmoitetuista tarkastettavaksi 

RD:lle tai tämän apulaiselle päivää ennen ensimmäistä 
joukkueenjohtajien kokousta. 

 
1.5.1.2.  Ilmoittaessaan joukkueen kansallinen liitto  samalla vahvistaa ja 
                    takaa, että kaikilla joukkueen jäsenillä on tapaturma- ja vastuuvakuutus 
                    ja että kilpailijat ovat terveydentilaltaan kykeneviä kilpailemaan. 
 
1.5.2. Ilmoittautuminen kilpailuun 

a. Ilmoittautuminen on tieto ampumahiihtäjästä tai joukkueesta, joka aikoo ottaa 
osaa tiettyyn kilpailuun ja sen tulee tapahtua kirjallisesti kaikkiin kilpailuihin 
viimeistään kaksi (2) tuntia ennen arvontaa normaali- ja pikakilpailuihin ja Super 
Sprintin karsintakilpailuun kaikissa IBU:n tapahtumissa. 

b. Ilmoittautuminen joukkueen osanotosta viestiin ja sekaviestiin kaikissa 
kilpailuissa tulee tehdä viimeistään kaksi (2) tuntia ennen joukkueenjohtajien 
kokousta tai arvontaa, jos sellainen järjestetään. 
Kaikissa IBU:n kilpailuissa osallistuminen viestiin tulee varmistaa klo  12.00 
mennessä kilpailua edeltävänä päivänä. Viestijoukkueen jäsenten nimet 
hiihtojärjestyksessä tulee jättää klo 16.00 mennessä viestikilpailua edeltävänä 
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päivänä. Erityisissä olosuhteissa tai jos kilpailu käydään illalla RD/TD voivat 
määrittää ilmoittautumisajat. 

 
c. Ilmoittautumista takaa-ajo kilpailuun ei tarvita, koska osanotto-oikeus 

saavutetaan karsintakilpailun perusteella. Osanotto-oikeuden omaavien 
kilpailijoiden poisjäännistä on tehtävä ilmoitus kilpailutoimistoon heti poisjäännin 
selvittyä tai viimeistään 2 tuntia ennen lähtöä. 

 
d. Ilmoittautumista yhteislähtökilpailuun ei tarvita, koska osanotto-oikeus perustuu 

sen hetkiseen MCup-pistejärjestykseen ja MM-kilpailuissa aikaisempien 
kilpailuiden menestykseen. Kuitenkin joukkueilta voidaan vaatia vahvistusta 
osallistuvista kilpailijoista asetettuun määräaikaan mennessä. Osanotto-oikeuden 
omaavien kilpailijoiden poisjäännistä on tehtävä ilmoitus kilpailutoimistoon heti 
poisjäännin selvittyä tai viimeistään 2 tuntia ennen lähtöä. Tapahtuman 
säännöissä on yksityiskohtaisesti ilmoitettu kilpailijoiden lukumäärä, jotka 
voidaan ilmoittaa kilpailuun. 

 
e. Ilmoittaminen Super Sprint kilpailuun tapahtuu järjestäjän ohjeen mukaisesti. 

Järjestäjä ja IBU voivat määrittää karsintajärjestelmän. 
 

f. Järjestäjän tulee antaa viimeisin sääennuste 30 minuuttia ennen 
ilmoittautumisten jättämistä, jotta joukkueilla viimeisin tieto ilmoittautumista 
laatiessaan. 

 
1.5.3. Menettelytavat ilmoittauduttaessa tapahtumaan ja sen edellyttämät 

vaatimukset 
 Ilmoittautuminen tapahtumaan tulee tehdä kirjallisesti postitse, faksilla tai 
 sähköpostilla kutsussa mainittuun osoitteeseen ja määräpäivään 
 mennessä. Kansallinen liitto tekee ilmoittautumisen kaikkiin IBU:n 
 kilpailuihin. 
 Olympiakisoihin ilmoittaudutaan KOK:n määräysten mukaisesti. 
   
1.5.4. Myöhästyneet ilmoittautumiset 

a. RD/Tekninen valvoja voi poikkeuksellisesta syystä hyväksyä myöhästyneen 
ilmoittautumisen ennen arvontaa. 

 
b. Tuomarineuvosto voi hyväksyä myöhästyneen ilmoittautumisen arvonnan jälkeen 

ylivoimaisen esteen vuoksi. Tuomarineuvosto määrää myöhästyneenä 
ilmoittautuneen kilpailijan/kilpailijoiden lähtöpaikan/lähtöpaikat. Tähän 
tarkoitukseen voidaan käyttää erillistä arvontaa. 

 
1.5.4. Ilmoittautumisen muuttaminen - ylivoimainen este (Force Majeure) 
 Mikäli ilmoittautunut kilpailija ei voi lähteä ylivoimaisen esteen vuoksi saa hänen 

tilalleen asettaa toisen  kilpailutapahtumaan ilmoittautuneen kilpailijan viimeistään 
30 minuuttia ennen estyneen kilpailijan lähtölistaan merkittyä lähtöaikaa normaali- 
ja pikakilpailussa. 

 
 Viestikilpailuissa kilpailija voidaan korvata seuraavasti: 

- ensimmäiselle osuudelle 30 minuuttia ennen lähtöä 
- toiselle osuudelle ennen yhteislähtöä 
- kolmannelle osuudelle ennen ensimmäistä vaihtoa 
- neljännelle osuudelle ennen toista vaihtoa. 

 
 Tällaisessa tapauksessa on tuomarineuvostolle pystyttävä osoittamaan hyväksyttävä 

este osallistumiseen viimeistään 30 minuuttia ennen lähtölistaan merkittyä kilpailijan 
lähtöaikaa tai viestissä ennen edellä määritettyjä määräaikoja. 
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1.6. LÄHTÖJÄRJESTYKSEN ARVONTA 
 
1.6.1. Yleistä 

Kilpailijat tai joukkueet arvotaan satunnaisesti ilmoittautumisten perusteella ja 
arvonta tapahtuu manuaalisesti tai tietokonearvontana, joka määrää heidän 
keskinäisen lähtöjärjestyksensä, jos muut säännöt eivät sitä määritä. 

 
1.6.1.1. RD/Teknisen valvojan tulee hyväksyä käytettävä arpomismenetelmä. 
 
1.6.2. Arvontojen ajat 

Kilpailun arvonta ei saa alkaa aikaisemmin kuin 24 tuntia ennen kilpailua ja 
arvonnan pitää alkaa viimeistään 15 tuntia ennen kilpailun alkua. 
 Kuitenkin, mikäli joukkueenjohtajien enemmistö hyväksyy, yhteislähtö- tai viesti-
kilpailun arvonta voidaan suorittaa siinä joukkueenjohtajien kokouksessa, joka 
edeltää ohjelmaan merkittyä yhteislähtö- tai viesti-kilpailua. 

 Mikäli tuomarineuvosto päättää uusia kilpailun tai siirtää kilpailun ajankohtaan, joka 
ei ole arvonnan 24 tunnin voimassaoloajan sisällä, on suoritettava uusi arvonta. 

 
1.6.3. Arvontojen paikka 
 Arvonnat tulee suorittaa joukkueenjohtajien kokouksen aikana ja arvonnan tulee 

näkyä kaikille joukkueen johtajille. RD/Tekninen valvoja voi kuitenkin hyväksyä 
arvonnan suoritettavaksi joukkueenjohtajien kokouksen ulkopuolella. Kahden 
tuomarineuvoston jäsenen tulee valvoa kokouksen ulkopuolella suoritettava arvonta. 

 
1.6.3.1. Kilpailijoiden määrääminen arvontaryhmiin 
 Ilmoittautumisen yhteydessä joukkueenjohtaja nimeää yhden kilpailijan kuhunkin 

arvontaryhmään. Jos joukkueessa on vähemmän kilpailijoita kuin arvontaryhmiä, 
joukkueenjohtaja päättää mihin ryhmiin hän sijoittaa kilpailijansa (yksi kuhunkin 
ryhmään). 

 
 Jos joukkueessa on enemmän kilpailijoita kuin arvontaryhmiä, ylimääräiset kilpailijat 

lisätään arvontaryhmiin joukkueenjohtajan valinnan mukaan, yksi kuhunkin 
ryhmään. 

 
1.6.4. Normaali- ja pikakilpailun arvonta 
 Lähtöjärjestys määrätään arpomalla kilpailijoiden nimet neljästä arvontaryhmästä, 

joihin joukkueenjohtajat ovat kilpailijat  sijoittaneet. Kullekin kilpailijalle arvotaan 
oma lähtönumero. 

  
 Arvonta suoritetaan erikseen kullekin ryhmälle järjestyksessä: ryhmä 1, ryhmä 2, 

ryhmä 3, ryhmä 4. 
 
 Jokainen lähtönumero kuuluu jollekin kilpailijalle, tyhjät lähtönumerot eivät ole 

sallittuja. 
 

Jos normaali- tai pikakilpailun arvonnassa on kilpailijoita 60 tai vähemmän kilpailijat 
arvotaan kolmeen lähtöryhmään. Jos kilpailijoita on 40 tai vähemmän arvotaan 
kilpailijat kahteen lähtöryhmään. Arvonta suoritetaan em. tapauksissa kuten neljään 
arvontaryhmään arvottaessa. 

 
1.6.4.1. Arvontaryhmät MC-, MM-kilpailuissa ja Olympialaisissa 

a. MC-kilpailuissa arvontaryhmät muodostuvat kohdan 1.6.3.1. perusteella 
seuraavin poikkeuksin. M-cupin kokonaispisteissä 10 parasta urheilijaa saa 
sijoittaa mihin tahansa arvontaryhmään. Yhdessä arvontaryhmässä saa olla 
kuitenkin korkeintaan kolme saman maan urheilijaa. 
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Urheilijat, joilla ei ole sijoitusta maailmancuppisteissä tai eivät kuulu 80 parhaan 
joukkoon voidaan sijoittaa vain arvontaryhmiin kolme ja neljä. Kauden 
ensimmäisessä M-cuptapahtumassa ryhmiin sijoittaminen tapahtuu edellisen 
kauden maailmancuppisteiden perusteella. Jos edellisellä kaudella 80 joukkoon 
sijoittunut kilpailija ei voi ottaa osaa ensimmäiseen tapahtumaan voi hänet 
sijoittaa ryhmiin yksi tai kaksi toisessa M-cuptapahtumassa. Erityisissä 
sääolosuhteissa kilpailun jyry voi kumota 80 parhaan ulkopuolella olevien ja 
sijoittumattomien kilpailijoiden sijoittamisen kolmanteen ja neljänteen 
arvontaryhmään. Päätös pitää tehdä vähintään kaksi tuntia ennen 
ilmoittautumisten jättöaikaa kyseiseen kilpailuun.      

 
b. Olympialaisissa ja MM-kisoissa kilpailijat tulee ilmoittaa arvontaryhmiin kohdan 
1.6.3.1. mukaisesti. Kuitenkin M-cupin kokonaispisteissä 10 parasta urheilijaa saa 
sijoittaa mihin tahansa arvontaryhmään. Yhdessä arvontaryhmässä saa olla 
kuitenkin korkeintaa kaksi saman maan urheilijaa ml. edellinen maailmanmestari. 

 
1.6.4.2. Arvonta pika- ja normaalikilpailuiden ryhmälähdössä 
 Muissa kansainvälisissä kilpailuissa kuin talviolympialaisissa, MM-kilpailuissa, nuorten 

MM-kilpailuissa ja M-Cupin kilpailuissa pika- ja normaalikilpailun lähtö voi olla joko 
yksittäislähtö tai ryhmälähtö. 

 
 Jos lähtö tapahtuu ryhmissä, arvontaryhmät jaetaan lähtöryhmiin.  Lähtöryhmän 

kilpailijoiden lukumäärä riippuu kilpailuolosuhteista ja kilpailijoiden 
kokonaismäärästä. 

 Muutoin arvonta suoritetaan samoin kuin yksittäislähtö. 
 Ryhmälähdössä arvottu lähtönumero määrää kilpailijan paikan lähdössä. 
 
1.6.4.3.   Kilpailijoiden lähtönumeroiden ja -aikojen määrääminen takaa-ajo- 

kilpailussa 
 Arvontaa ei käytetä takaa-ajo kilpailussa. Kilpailijoille määrätään 
 lähtönumerot ja -ajat karsivan kilpailun perusteella, joka voi olla 
 normaali-, pika- tai yhteislähtökilpailu. Kilpailukutsussa määritetään mikä 
 on karsiva  kilpailu kussakin tapahtumassa. 

 
Kilpailijat lähtevät takaa-ajokilpailussa samassa järjestyksessä kuin he sijoittuivat 
karsivassa kilpailussa: karsivan kilpailun voittaja lähtee numerolla 1, toinen 
numerolla 2  jne. 
 

 Lähtöpaikat tulee numeroida vasemmalta oikealle lähtösuuntaan  
katsoen. Karsivan kilpailun voittajan lähtöaika on nolla (0), joka tulee näkyä 
lähtölistassa kellonaikana jolloin takaa-ajo kilpailu alkaa. Jäljelle   
jäävät kilpailijat takaa-ajo kilpailussa saavat lähtöajakseen sen ajan   
jonka he olivat voittajaa jäljessä pikakilpailussa tai yhteislähdössä 
ja puolet ajasta jonka he olivat jäljessä voittajaa normaalikilpailussa.  
Lähtöaika pyöristetään lähimpään täyteen sekuntiin ja kirjataan aikaerona 
ensimmäiseen lähtijään. 

  Lähtölistat tehdään edellä mainitun mukaisesti ja niissä täytyy näkyä 
 jokaisen kilpailijan lähtöportti. 
 
 Jos karsintakilpailussa 60 sija on jaettu, niin kaikki tasatuloksessa olevat 
 saavat osallistua kilpailuun. 
 

Nuorten MM-kilpailuissa, maanosien mestaruuskilpailuissa ja maanosien cup-
kilpailuissa kaikki sellaiset kilpailijat, joiden lähtöaika on 

 5 minuuttia tai enemmän johtavasta kilpailijasta lähtevät yhteislähdöllä 
 5 minuuttia ensimmäisen kilpailijan jälkeen. Heidän loppuaikansa 
 lasketaan kuitenkin karsintakilpailun aikaeron perusteella.   
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1.6.4.4. Lähtönumeroiden arvonta ja lähtölatujen määrääminen 

yhteislähdössä 
Epävirallinen lähtöluettelo on julkaistava kaksi tuntia  karsintakilpailun jälkeen. 
Virallinen lähtöluettelo julkaistaan kaksi tuntia ennen lähtöä   
joukkueenjohtajien vahvistettua lopulliset osallistujat.  Yhteislähtökilpailujen 
lähtönumerot määrätään kilpailutapahtuman sääntöjen mukaisesti MM- ja MCup-
kilpailuissa. 

 Muissa tapahtumissa, joissa ei ole voimassa olevaa ranking-listaa, 
 lähtöjärjestys arvotaan kaikkia kilpailijoita koskevalla yhdellä arvonnalla. 
 Osallistujien määrä ei saa ylittää käytettävissä olevien ampumataulujen 
 määrää. Lähtönumero määrittää kilpailijan lähtöladun. Lähtöpaikat tulee   
 numeroida vasemmalta oikealle lähtösuuntaan katsoen. 
 
1.6.5. Viestikilpailun arvonta 
 
1.6.5.1 Arvonnan tarkoitus viestikilpailuissa 
 Olympialaisissa, MM- ja MCup-kilpailuissa lähtönumero määrätään 
 voimassa olevien MCupin viestipistetilanteen mukaan (paras no: 1 jne.). 
 Jos välistä puuttuu jokin joukkue, nousevat jäljessä tulevat yhdellä 
 ylöspäin. Kauden ensimmäisessä M-cupissa käytetään edellisen vuoden 
 viestin loppupisteitä. 
 
 Nuorten MM-kilpailuissa ja maanosien mestaruuskilpailuissa käytetään 
 edellisen vuoden tuloksia em. periaatteella. 
  

 Kilpailuissa, joissa ei ole käytettävissä pisteytysjärjestelmää, käytetään arvontaa. 
 
 Määrätty lähtönumero on samalla joukkueen lähtöladun ja ensimmäisen 

ampumapaikan numero. 
 
1.6.5.2. Kilpailijoiden paikka lähtöladuilla viestin lähdössä 
 Lähtöladut numeroidaan vasemmalta oikealle lähtösuuntaan katsottaessa.  
 Numero 1 on vasemmanpuoleisimmalla ladulla ja ensimmäisen lähtörivin suurimman 

lähtönumeron omaava oikeanpuoleisimmalla ladulla. 
 
 Toisen rivin pienin numero on numero yhden takana ja sitä seuraava lähtönumero 

numero kahden takana jne. 
 
1.6.5.3. Ylimääräiset viestijoukkueet 

Ylimääräisiä viestijoukkueita ei sallita Olympialaisissa. MM-, nuorten MM- eikä M-cup-
kilpailuissa. Muissa tapahtumissa voi olla ylimääräisiä viestijoukkueita, niiden pitää 
lähteä virallisten joukkueiden takaa ja ne eivät saa virallisia palkintoja. Ylimääräiset 
joukkueet voivat koostua useamman maan kilpailijoista. 

 
1.6.5.4. Sekaviestijoukkueet – M-cup 
 Jokainen maa saa asettaa sekaviestijoukkueen. Arvontaa ei suoriteta.   
 Lähtönumero määräytyy miesten ja naisten sen hetkisten maapisteiden   
 summan perusteella. Jos välistä puuttuu jokin joukkue, nousevat  
 jäljessä tulevat yhdellä ylöspäin. Määrätty lähtönumero on samalla 
  joukkueen lähtöladun ja  ensimmäisen ampumapaikan numero. 
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1.7. JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUKSET 
 
1.7.1. Yleistä 
 Joukkueenjohtajien kokoukset täytyy pitää jokaisessa ampumahiihtotapahtumassa. 

Joukkueenjohtajien kokouksessa valitaan tuomarineuvostot, suoritetaan arvonnat ja 
annetaan tietoja tapahtumasta ja kilpailuista. 

 
 Ensimmäinen kokous tulee pitää viimeistään päivää ennen ensimmäistä virallista 

harjoitusta ja siinä valitaan tuomarineuvostot ja vetoomustuomarineuvosto. 
 Muiden tapahtuman aikana pidettävien joukkueenjohtajan kokouksien päivät ja 

alkamisajat määräytyvät arvontojen ajankohdista. 
 
 Kilpailun johtaja on kokouksien puheenjohtaja. 
 
1.7.2. Läsnäolo joukkueenjohtajien kokouksessa 
 Seuraavien henkilöiden tulee olla läsnä joukkueenjohtajien kokouksessa: 

- virallinen IBU:n hallituksen edustaja 
- RD/Ass/tekninen valvoja(t) ja kv.tuomarit (IR) 
- kaikki vetoomustuomarineuvoston ja tuomarineuvoston jäsenet 
- vähintään yksi edustaja jokaisesta osaaottavasta joukkueesta, 
- kilpailun johtaja 
- ammunnanjohtaja, rataryhmän johtaja, ajanoton johtaja, 

      stadionin päällikkö, kuljetuspäällikkö ja kilpailunsihteeri tai heidän edustajansa 
- tarpeelliset kokouksen tukihenkilöt ja tulkit tarpeen mukaan. 

    
 
1.7.3. Joukkueenjohtajien kokouksen esityslista 
 Joukkueenjohtajien kokouksen esityslistan tulee sisältää seuraavat asiaan kuuluvat 

kohdat: 
 

- kokouksen avaus 
- maiden tai joukkueiden nimenhuuto 
- tuomarineuvostojen ja vetoomustuomarineuvoston valinta 
- (ensimmäisessä kokouksessa) 
- arvonta/arvonnat 
- seuraavan kilpailun (seuraavien kilpailuiden )  tekninen selvitys 
- RD/Ass/teknisen valvojan puheenvuoro 
- säätiedot 
- muut asiat 
- kokouksen päättäminen 

 
1.7.4. Lähtöluettelo ja lähtönumerot pika- ja normaalikilpailuissa tulisi jakaa joukkueille 

kokouksen lopussa. 
 
1.8. KIELLOT KILPAILUUN OSALLISTUMATTOMILLE HENKILÖILLE 
 
1.8.1. Yleistä 
 Epäurheilijamainen tai näissä säännöissä kielletty avustaminen on kilpailun aikana 

kielletty. 
 
1.8.2. Erityiskiellot 
 
1.8.2.1. Ampumaradalla 
 Kukaan ei saa antaa kilpailijalle mitään tietoja suullisesti, visuaalisesti, radiolla tai 

muulla viestintämenetelmällä 10 m ennen ja jälkeen ampumaradan. 
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  Ampumarata-alue tulee merkitä selvästi näkyvillä merkeillä, 10 m ennen 
vasemmanpuoleisinta ampumapaikkaa ja 10 m oikeanpuoleisimman jälkeen. 

 
 On kiellettyä kohdistuksen tai kilpailun aikana mennä ampumapaikalle (10 m:n 

merkkien välinen alue) antamaan tietoja urheilijalle tai valmentajille. 
 
 Yleisön suosionosoitusta tai pettymyksen ilmaisemista ei katsota tällaiseksi 

avustamiseksi. 
   
1.8.2.2. Kilpailureitillä 
 Kirittäminen, juosten tai hiihtäen kilpailijan edellä, sivulla tai takana, on kiellettyä. 

Kilpailijan sivulla on luvallista juosta ilman suksia 50 m:n matka ja antaa tietoja 
hänelle tai tarjota virvokkeita. Kilpailijaa ei saa koskettaa työntämistarkoituksella tai 
estää muita kilpailijoita. 

  
 Kilpailun aikana on kiellettyä kilpailijoiden avustaminen suksien luisto-

ominaisuuksien muuttamisessa. 
 
 100 m ennen ja jälkeen ampumapaikkaa, viestinvaihtoaluetta ja viimeisellä 100 

m:llä ennen maalia juokseminen kilpailijan vierellä on kiellettyä. 
 
 RD voi määrittää ”ei valmennusta” alueet. 
 
1.8.3.   Rangaistustoimenpiteet 
 Katselijoita ja muita henkilöitä pitää informoida tästä säännöstä virallisen 
 kuuluttajan toimesta ennen kilpailun alkamista ja varoittaa että säännön 
 rikkominen voi johtaa katselijan poistoon kilpailualueelta järjestäjän 
 toimesta    
 
1.9. Palkintojenjako 

IBU mitaleita annetaan vain kilpailuista joihin osallistuu vähintään 3 kilpailijaa tai 
viestijoukkuetta. 

 
 
2. ORGANISAATIOT JA NIMEÄMISET 
 
2.1. Yleiset organisaatiot ja nimeämiset 
 Seuraavat toimikunnat tulee perustaa ja henkilöt nimetä, valmistelemaan, 

johtamaan ja valvomaan ampumahiihtotapahtumia ja kilpailuja: 
 

- järjestelytoimikunta 
- vetoomustuomarineuvosto 

    -     tuomarineuvostot miesten ja naisten kilpailuihin 
- RD/tekninen valvoja(t) ja kansainväliset tuomarit 
- IBU:n hallituksen edustaja (tarvittaessa) 
- IBU:n lääketieteellinen edustaja 

  
2.2. Järjestelytoimikunta 
 Järjestäjälle myönnetään oikeus toimia tapahtuman tai kilpailun isäntänä käytössä 

olevien tapahtuman sääntöjen mukaisesti. Järjestäjän tulee valmistella ja läpiviedä 
tapahtuma tai kilpailu sääntöjen ja kilpailunjärjestäjän ohjeiden mukaisesti. 
Ollakseen kelpoinen järjestämään IBU:n alaisen tapahtuman tai kilpailun on 
järjestäjällä oltava voimassa oleva IBU:n luokittelu kyseisestä tapahtumaa varten. 

 
2.2.1. Ennakkotiedotteet ja kutsut 
 IBU:n alaisen tapahtuman järjestäjän tulee lähettää ennakkotiedote ja/tai kutsu 

tapahtumasta kaikille IBU:n jäsenliitoille kyseisen tapahtuman säännöissä 
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määrättyyn päivään mennessä postitse, faxilla tai sähköpostilla. Kutsussa ja 
ennakkotiedotteessa vaadittavat asiat on esitetty järjestäjän ohjeessa. Kutsu ja 
ennakkotiedote täytyy olla RD/teknisen valvojan hyväksymä.  

 
 
2.3. TUOMARINEUVOSTO 
 
2.2.1. Yleistä 
 Ampumahiihtotapahtumaa varten asetetaan tuomarineuvosto, jolla on valtuudet  

toimia kaikkien niiden asioiden ratkaisemiseksi, jotka koskevat tapahtumaa, ja jotka 
eivät ole erikoisesti määrätty muiden IBU:n organisaatioiden oikeudenkäytön 
alaisuuteen kuuluviksi. 

 Tuomarineuvosto asetetaan ja toimii näiden sääntöjen valtuuttamana. Yleensä 
tuomarineuvosto asetetaan erikseen miesten ja naisten kilpailuja varten. Kuitenkin 
nuorten MM-kilpailuissa, maanosien mestaruuskilpailuissa, maanosien cup-
kilpailuissa ja MM-kilpailuiden sekaviestissä voi tekninen valvoja muodostaa 
tuomarineuvoston eri perustein (esim. M19 ja N19; M19 ja M21, N19 ja N21). 

 
 Tuomarineuvosto päättää tapahtumasta, kilpailuista ja niihin liittyvistä valmisteluista 

ja olosuhteista taatakseen oikeudenmukaisuuden ja oikeellisuuden. Tuomarineuvosto 
määrää rangaistukset RD/teknisen valvojan /jien, kansainvälisten tuomareiden, 
kilpailun toimitsijoiden ja jyryn jäsenten esityksistä sekä määrää omalta osaltaan 
rangaistuksia ja kurinpidollisia toimenpiteitä. 

 
 Lisäksi tuomarineuvosto hyväksyy aikahyvitykset ja sellaiset kilpailuolosuhteita 

koskevat toimenpiteet, joita ei ole näissä säännöissä tai muissa IBU:n julkaisuissa 
mainittu. 

 
 Tuomarineuvosto siis käsittelee ja ratkaisee kaikki sille päätettäväksi esitetyt 

protestit. Tuomarineuvoston menettelytavat on määrätty IBU:n kurinpitosäännöissä. 
 
2.3.1.1. Toiminta-aika 
 Tuomarineuvostot tulee nimetä viimeistään ensimmäistä virallista harjoitusta 

edeltävänä päivänä. 
 
 Tuomarineuvostot säilyttävät toimivaltuutensa koko kilpailutapahtuman ajan, 

kuitenkin valittujen jäsenten vaihdoksia voidaan uudella vaalilla tehdä pakottavista 
syistä. 

 
2.3.1.2. Puheenjohtaja 
 Tekninen valvoja on tuomarineuvoston puheenjohtaja. 
 
2.3.2. Tuomarineuvoston kokoonpano 
 Kaikissa IBU:n tapahtumissa lukuun ottamatta maanosien mestaruuskilpailuita, 

maanosien cup-kilpailuita ja alueellisia cup-kilpailuita tuomarineuvostoon kuuluu viisi 
(5) jäsentä seuraavasti: 

 
a. IBU:n määräämä tekninen valvoja puheenjohtajana, 
b. kansainvälinen tuomari (radat) 
c. kilpailunjohtaja, 
d. kaksi joukkueenjohtajien valitsemia joukkueiden edustajaa. 
e. RD:lla on läsnäolo-oikeus mutta ei äänioikeutta. 
f.  Olympialaisissa teknisen valvojan avustaja 
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2.3.2.1. Tuomarineuvoston jäsenenä voi olla vain yksi henkilö kustakin maasta 
talviolympialaisissa ja IBU tapahtumissa lukuun ottamatta maanosien 
mestaruuskilpailuita ja maanosien cup-kilpailuita. 

 
2.3.2.2. Muissa kansainvälisissä kilpailuissa järjestäjä ja osanottavien maiden tai seurojen 

joukkueenjohtajat voivat sopia tuomarineuvoston kokoonpanon. 
 
2.3.3. Tuomarineuvoston jäsenten valinta 
 Tuomarineuvoston valinta suoritetaan teknisen valvojan johdolla joukkueenjohtajien 

kokouksessa. Jäseniä voivat esittää tekninen valvoja tai joukkueen johtajat. 
 
 Jos ehdokkaita on sama määrä  kuin vapaana olevia tuomarineuvoston paikkoja, 

mitään äänestystä ei tarvita ja ehdokkaista tulee tuomarineuvoston jäseniä. 
 Jos on enemmän ehdokkaita kuin vapaita tuomarineuvoston paikkoja, 

joukkueenjohtajista valitaan äänestyksellä jäsenet tuomarineuvostoon. Kullakin 
maalla on vain yksi ääni. 

 Tuomarineuvoston jäsen valitaan yksinkertaisella enemmistöllä. Jos kukaan 
ehdokkaista ei saa yksinkertaista enemmistöä, poistetaan vähiten ääniä saanut 
ehdokas ja äänestys toistetaan jäljelle jääneiden kesken, kunnes tuomarineuvoston 
jäsenet on saatu valituksi. 

 
2.3.4. Tuomarineuvoston kokoukset ja päätökset 
 Tuomarineuvoston tulee kokoontua nopeasti tarvittaessa puheenjohtajan kokoon 

kutsumana. Tuomarineuvoston tulee olla paikalla 15 minuutin ajan 
vahvistamattomien tulosten julkaisemisen jälkeen. 

 
 IBU:n sääntöjen liitteessä B on määrätty tuomarineuvosten muiden kokousten 

pitoajat. 
 
 Tuomarineuvoston päätökset tehdään normaalisti kaikkien jäsenten ollessa läsnä. 

Kuitenkin poikkeustapauksissa tuomarineuvostolla on oikeus tehdä ratkaisu, jos 
vähintään kolme jäsentä on paikalla. 

 
 Tuomarineuvoston puheenjohtaja äänestää vain äänten mennessä 
 tasan. Päätöstä tehtäessä jokainen jäsen äänestää asiasta ja yksinkertainen  
 enemmistö voittaa. 
 
2.3.5. Tuomarineuvoston tehtävät 
 Näiden sääntöjen liitteessä B (IBU:n säännöt liite B) on määrätty tuomarineuvoston 

muut tehtävät. 
 
2.3.6. Vetoomukset tuomarineuvoston päätöksistä 
 Tuomarineuvoston päätöstä vastaan voidaan tehdä vetoomus. Vetoomus pitää tehdä 

IBU:n kurinpitosääntöjen mukaisesti vetoomustuomarineuvostolle, joka on asetettu 
tapahtumaa varten. 

 
2.4. RD ja RD:n apulainen 
2.4.1. M-cup kilpailunjohtaja ja IBU-cup kilpailunjohtaja ovat IBU:n asettamia virkailijoita 
 
2.4.2.1. RD on vastuussa ennakkotarkastuksista ja kokouksista järjestelykomitean kanssa.  
 Hän voi myös delegoida vastuun tekniselle valvojalle. 
 
 
2.5. TEKNISET VALVOJAT  
 
2.5.1. Yleiset määräykset 
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 IBU:n tekninen komitea nimeää tekniset valvojat. Tekniset valvojat työskentelevät 
RD:n alaisuudessa. 

 
 Teknisten valvojien tehtävänä on varmistua siitä, että tapahtuma valmistellaan ja 

läpi viedään IBU:n sääntöjen mukaisesti. 
 Lisäksi tekniset valvojat toimivat asiantuntijoina ja neuvonantajina 

järjestelytoimikunnalle. Järjestelytoimikunnan tulee noudattaa ohjeita, joita tekniset 
valvojat näiden sääntöjen mukaisesti antavat. 

 
2.5.2. Teknisen valvojan valinta 
 IBU:n tekninen komitea valitsee keskuudestaan tai teknisien valvojien 
 ryhmästä  tekniset valvojat talviolympialaisiin kolme vuotta ennen  
 tapahtumaa, MM-kilpailuihin kaksi vuotta ennen ja muihin IBU:n   

 tapahtumiin vuotta ennen tapahtumaa. Valvojat eivät voi olla järjestävän maan 
kansalaisia.   
Talviolympialaisiin nimitetään kaksi teknistä valvojaa, joista toinen toimii avustavana 
teknisenä valvojana. Kaikkiin muihin tapahtumiin nimetään vain yksi tekninen 
valvoja. Teknisiä valvoja voi maanosien cup-kilpailuissa olla isäntämaan kansalaisia 
lukuun ottamatta IBU-cup. 

  
2.5.2.1. Tekninen valvoja on tuomarineuvostojen puheenjohtaja siinä tapahtumassa, johon 

hänet on nimitetty. Talviolympialaisissa avustava tekninen valvoja on sekä miesten 
että naisten tuomarineuvostojen jäsen. 

 
2.5.2.2. Teknisen valvojan tehtävä on voimassa vain siinä tapahtumassa, johon hänet on 

nimitetty. 
 
2.5.3. Teknisten valvojien tehtävät ja velvollisuudet 
 Teknisen valvojan täytyy saapua tapahtumapaikalle riittävän ajoissa ennen 

tapahtumaa ehtiäkseen suorittaa kaikki välttämättömät näiden sääntöjen ja 
olosuhteiden vaatimat toimenpiteet ennen tapahtumaa, sen aikana ja tapahtuman 
jälkeen. 

 Tapahtuman päätyttyä teknisen valvojan tulee pitää palautetilaisuus siitä kuinka 
tapahtuma oli hoidettu. Kaikkien järjestelytoimikunnassa olevien johtajien tulee olla 
paikalla palautetilaisuudessa. 

 
 Tekninen valvoja on vastuussa kansainvälisten tuomareiden johtamisesta ja heidän 

hyvinvoinnistaan tapahtuman aikana. 
 
 Teknisten valvojien erikoistehtävät ja velvollisuudet on yksityiskohtaisesti esitetty 

näiden sääntöjen liitteessä B (IBU:n säännöt liite B). 
 
  
2.5.4. Teknisen valvojan kustannukset 
 Tapahtuman ja kilpailujen järjestäjät maksavat teknisten valvojien matkat, 

majoituksen, ruokailun ja päivärahat, teknisen valvojan tehtävien hoidon ajalta 
IBU:n voimassa olevissa säännösten mukaisesti. 

 
 
2.6. KANSAINVÄLISET TUOMARIT 
 
2.6.1. Yleiset määräykset 
 Kansainväliset tuomarit ovat henkilöitä, jotka IBU:n tekninen komitea on määrännyt 

toimimaan IBU:n tapahtumissa. He ovat vastuussa tehtävien ja velvollisuuksien 
oikeasta suorittamisesta heidän vastuualueellaan yhdessä kilpailutoimikunnan 
kanssa. 
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 Kansainväliset tuomarit ovat velvollisia johtamaan, neuvomaan ja avustamaan 
kilpailun toimitsijoita heidän tehtävissään ja puuttumaan asioihin estääkseen 
mahdolliset erehdykset. 

 
 Tapahtuman aikana kansainväliset tuomarit ovat teknisen valvojan alaisia, 

raportoivat hänelle velvollisuuksiensa suorittamisesta ja noudattavat hänen 
ohjeitaan. 

 
2.6.2. Kansainvälisten tuomarien valinta 
 IBU:n tekninen komitea nimittää kansainväliset tuomarit talviolympialaisiin, MM-

kilpailuihin, nuorten MM-kilpailuihin, M-Cupin tapahtumiin ja EM-kilpailuihin TD-
ryhmän jäsenistä. Muihin kilpailuihin kansainväliset tuomarit voidaan nimittää 
järjestäjän toimesta kansainvälisen tuomarikortin omaavista henkilöistä.  
IBU-cupissa yhden heistä pitää kuulua TD-ryhmään. 

 
  Toimiakseen kansainvälisenä tuomarina vieraassa maassa  henkilöllä on täytynyt olla 

voimassa oleva kansainvälisen tuomarin lisenssi vähintään neljä (4) vuotta. 
Kuitenkin IBU:n tekninen komitea voi myöntää poikkeuksen. 

 
 Talviolympialaisissa, MM-kilpailuissa ja nuorten MM-kilpailuissa kaikkien nimettyjen 

kansainvälisten tuomareiden täytyy olla isäntämaan ulkopuolelta. M-Cupin 
tapahtumissa ja EM-kilpailuissa ampumapaikasta, lähdöstä ja maalista, radoista sekä 
materiaalitarkastuksista vastaavien kansainvälisten tuomareiden tulee olla 
isäntämaan ulkopuolelta ja heidän tulee olla TD-ryhmän jäseniä. IBU-cupissa 
materiaalitarkastuksesta vastaava tuomari ei voi olla järjestäjämaan kansalainen. 
Maanosien mestaruuskilpailuissa ja maanosien cup-tapahtumissa kaikki 
kansainväliset tuomarit voivat olla isäntämaasta. 

 
 
2.6.3. Kansainvälisten tuomarien tehtävät kilpailuissa 
 Tehtäväkohtaiset alueet, joilla kansainvälisiä tuomareita käytetään, ovat: 
 
 - lähtö/maali, 
 - ampumarata, 
 - kilpailuradat, 
 - materiaalitarkastus. 
 
2.6.4. Kansainvälisten tuomarien lukumäärä tapahtumissa 
 Seuraava määrä kansainvälisiä tuomareita tulee nimetä tapahtumiin: 
 
 a. Talviolympialaiset 8 (IBU nimeää) 
 b. MM-kilpailut  4 (IBU nimeää) 
 c. Nuorten MM-kilpailut 4 (IBU nimeää) 
 d. MCup   4 (IBU nimeää) 
 e. IBU-cup   4(1 IBU nimeää, 3 järjestäjä) 
 f. EM-kilpailut  4 (IBU nimeää) 
 g. Maanosan mest.kilpailut  4 (järjestäjä nimeää)  
 h. Maanosien cup-kilpailut 4 (järjestäjä nimeää) 
 
2.6.5. Kansainvälisten tuomarien tehtävät ja velvollisuudet 
 Kansainvälisten tuomarien tehtävät ja velvollisuudet on esitetty näiden sääntöjen 

liitteessä B (IBU:n säännöt liite B). 
 
2.6.6. Kansainvälisten tuomarien kustannukset 
 Tapahtumien järjestäjät maksavat kansainvälisille tuomareille matkat, majoituksen 

ja ruokailun kansainvälisten  tuomarien toiminta-ajalta, sekä päivärahaa niin kuin on 
määrätty IBU:n voimassa olevissa määräyksissä. 



Kansainvälisen Ampumahiihtoliiton (IBU)   
KANSAINVÄLISET KILPAILUSÄÄNNÖT   IBU kongressi 2010 
 

 

 
3. KILPAILUALUE JA JÄRJESTELYT 
 
3.1. Yleistä 
 Kilpailualue on paikka, jossa ampumahiihtokilpailuja ja harjoituksia järjestetään 

käsittäen stadionalueen ja kilpailuradat. Stadionalue käsittää lähtö- ja maalialueet, 
ampumaradan, sakkokierroksen, viestikilpailun vaihtoalueen, suksien testauspaikan, 
joukkueiden suksien voitelutilat, katsomot, kilpailun järjestäjien tarvitsemat 
rakennukset ja toimistot sekä pysäköintialueet. Paikan pitää olla näiden sääntöjen 
mukaisesti teknisesti soveltuva kaiken tyyppisten ampumahiihtokilpailujen 
järjestämiseen ja sen pitää tarjota katsojille parhaat mahdolliset kilpailujen 
seuraamismahdollisuudet sekä täyttää televisiolähetysten vaatimukset. 

 Olympialaisissa, MM-kisoissa, ja M-Cup-kilpailuiden isännyyden edellytyksenä on 
IBU:n A-luokitus. Nuorten MM-kisoissa, EM-kilpailuissa, IBU-cupssa, kesä MM- ja EM-
kilpailuissa sekä IBU:n rullahiihtocupissa pitää olla B-luokitus. 

 
3.1.1.  Yleiset vaatimukset 
  Lähtö- ja maalialue, ampumarata, sakkokierros ja viestikilpailun vaihtoalue tulee 

sijoittaa tasaiselle paikalle ja niiden tulee sijaita lähellä toisiaan siten, että katsojien 
enemmistöllä on oltava hyvät kilpailun seurantamahdollisuudet. 

 
      Nämä alueet  ja kriittiset kilpailuradan osat täytyy aidata kilpailijoiden häirinnän ja 

eksymisen estämiseksi sekä asiattomien henkilöiden pääsyn ehkäisemiseksi ko. 
alueille. Kuitenkin aitojen korkeus ja määrä tulee minimoida hyvän TV lähetyksen 
mahdollistamiseksi. 

 
       Alueella tulee olla riittävästi liikkumatilaa kilpailijoille ja toimitsijoille. Lisäksi tulee 

olla riittävästi tilaa joukkueiden huoltohenkilöstölle, lehdistölle, valokuvaajille ja 
katsojille. 

 
 Television kameraryhmät ja lähetyskalusto on kyettävä sijoittamaan alueelle kilpailun 

kulkua häiritsemättä. 
 
 Piirrosesimerkkejä kilpailualueen järjestelyistä on esitetty kilpailunjärjestäjän 

ohjeessa. 
 
 
3.1.1.1 Maksimietäisyydet 
 Kilpailupaikka voi olla korkeintaan 30 km:n tai 30 min:n etäisyydellä joukkueiden 

majoituksesta ja korkeusero joukkueiden majoituksen ja kilpailupaikan välillä saa 
olla korkeintaan +/- 300 m, ellei IBU:n hallitus toisin hyväksy. 

 
3.1.1.2 Kilpailutoimisto 
 Kilpailutoimiston tai alatoimiston tulee sijaita stadionalueella tai lähellä sitä. 

Toimiston tulee olla auki säännöllisesti koko tapahtuman ajan alkaen tulopäivästä. 
Toimisto on virallinen yhteyspiste joukkueiden ja kilpailun järjestäjien välillä. 
Joukkueiden täytyy voida jättää kilpailuun ilmoittautumiset toimistoon ja saada sieltä 
tietoja tapahtumasta ja kilpailusta. Toimistossa tai sen läheisyydessä täytyy olla 
jokaiselle osallistuvalle joukkueelle postilokero.   

 
3.1.1.3 Sähköinen tulostaulu 
 Talviolympialaisissa ja  MM-kilpailuissa, nuorten MM-kilpailuissa ja M-cup-kilpailuissa 

täytyy stadionalueella olla vähintään kuusirivinen (6) tulostaulu, jonka paikan on 
hyväksynyt  RD. 

 
3.1.2. Valaistus 
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IBU:n alaiset kilpailut voidaan järjestää keinovalaistuksessa, jos IBU:n hallitus tai 
tekninen komitea päättää näin kilpailuohjelmasta, tai mikäli hätätilanteessa kilpailun 
tekninen valvoja tai tuomarineuvosto niin päättää olosuhteiden johdosta. 
 
Kaikissa olosuhteissa valaistuksen täytyy täyttää seuraavat vaatimukset: 

- olosuhteiden tulee olla samat kaikille kilpailijoille vähintään  
 300 lux kilpaladuilla ja stadionalueella ilman pimeitä kohtia.   

1000 lux maalilinjalla, tauluilla ja paperitauluilla kohdistuksessa ilman 
varjoja. 

- valaistus ei saa aiheuttaa vaaraa kenellekään 
- mikäli TV on mukana niin valaistuksen pitää mahdollistaa 
 televisiointi ja olla stadionalueella vähintään 1000 lux.   

 
 
3.2. LÄHTÖ- ja LÄMMITTELYALUE 
 
3.2.1. 3.2.1. Yleistä  
 Lähtöalueen tulee olla tasainen, hyvin tampattu ja tasoitettu alue, jonne  katsojilla 

on hyvä näkyvyys.  Lähtölinja on sijoitettava suoraan kulmaan hiihtosuuntaan 
nähden ja se on merkittävä punaisella lumeen upotetulla viivalla. Alueen tulee olla 
aidattu ja sen tulee mahdollistaa kilpailijoiden, joukkueiden huoltohenkilöstön ja 
toimitsijoiden liikkuminen.  Alueella tulee olla tilaa kilpailijoiden välittömästi ennen 
lähtöä suorittamaa verryttelyä varten. Alueelle pitää järjestää verryttelyasujen 
säilytys ja alueella tulee olla vähintään 20 kpl asetelineitä a`7 asetta varten tai 
muutoin RD/TD:n hyväksymänä. 

 
3.2.2. Normaali- ja pika-kilpailun lähtöalue 
 Lähtöalue normaali- ja pika-kilpailussa pitää olla noin 8 - 10 metriä pitkä ja 

vähintään 2 metriä leveä. Lähtöalue tulee olla erotettuna lämmittelyalueesta aidalla 
ja alueelle on kontrolloitu pääsy. 

 
3.2.3. Takaa-ajokilpailun lähtöalue 
 Takaa-ajokilpailun lähtöalueella tulee olla vähintään neljä lähtöporttia. Lopullinen 

lähtöporttien määrä ratkeaa lähtölistan laatimisen jälkeen. Jos on viisi lähtöä samalla 
sekunnilla lähtöportteja täytyy olla viisi jne. Lähtöportit täytyy numeroida oikealta 
vasemmalle. Kunkin lähtökarsinan tulee olla 1,5 – 2 metriä leveä ja riittävän pitkä 
ottaen huomioon kilpailijoiden määrä. Lähtökarsina päättyy lähtölinjaan, joka on 
merkittävä lumeen. Lähtökarsinat on erotettava toisistaan aitaamalla. 

 
 Lisäksi pitää olla varaportti myöhästyneitä lähtöjä varten. Portti tulee varustaa 

toimitsijalla, jolla on käytössään kilpailun ajanoton kanssa samassa ajassa oleva 
kello.    

 
 Sähköinen ajanottolinja tulee olla 1,5 m lähtölinjan jälkeen. Samoin lähdössä olla 

videokamera, joka videoi lähdöt, jotta jokaisen kilpailijan todellinen lähtöaika 
voidaan määrittää varaslähtötapauksissa. 

 
3.2.3.1. Takaa-ajokilpailun lähtötaulu 
 Kussakin lähtökarsinassa lähtölinjalla tulee olla riittävän suurella kirjasinkoolla oleva 

taulu, joka osoittaa kilpailijoille ja toimitsijoille kultakin portilta lähtevien 
kilpailijoiden numerot ja lähtöajat.   

  
3.2.4.  Viestikilpailun, pikakilpailun ryhmälähdön ja yhteislähdön lähtöalue 
 Lähtöalue tulee asettaa siten, että kaikkien kilpailijoiden on hiihdettävä sama matka 

kunnes he saavuttavat yhteisen radan. Lähtöalueella tulee olla vähintään 
kymmenen (10) rinnakkaista, suoraa ja yhdensuuntaista latua, joiden väli on 
vähintään 1,2 metriä (mitattuna keskikohdasta keskikohtaan). Lähtölatujen pituus 



Kansainvälisen Ampumahiihtoliiton (IBU)   
KANSAINVÄLISET KILPAILUSÄÄNNÖT   IBU kongressi 2010 
 

 

lähtölinjasta on vähintään 30 metriä.  Lähtölatujen lukumäärä perustuu 
käytettävissä olevaan tilaan ja osallistuvien viestijoukkueiden lukumäärään. 
Tavoitteena on saada mahdollisimman vähän lähtörivejä. 

 
 Mikäli on enemmän kuin yksi lähtörivi, rivien välinen etäisyys on 5 metriä. 
 Yhdensuuntaisten latujen päättyminen tulee selvästi merkitä. 
 Yhdensuuntaisten latujen päättymisen jälkeen tulee seuraavaksi olla 50 metriä 

pitkä tasainen, tampattu, laduton ja säännöllisesti kapeneva alue, joka johtaa 
kilpailureitille. 

 
3.2.4.1 Lähtölatujen numerotaulut viestikilpailuissa, ryhmä- ja yhteislähdöissä 
 Lähtöladut täytyy merkitä latujen numeroilla. Numerokilvessä tulee olla sama 

numero kuin siltä lähtevällä kilpailujoukkueella. Numerokilvet on asetettava kunkin 
lähtöradan vasempaan reunaan ja numeroiden tulee näkyä eteen- ja taaksepäin. 
Numerokilpien tulee olla kooltaan 20 x 20 cm ja ne tulee asettaa ladun vasemmalle 
puolle. Numeroiden tulee olla vähintään 10 cm korkeita ja niiden tulee olla 
kilpailijoille ja televisiolle selvästi näkyviä. Lähtöladut numeroidaan oikealta 
vasemmalle. 

 
3.2.5. Super Sprintin lähtöalue 
 Lähtörivien etäisyys tulee olla 5 m ja lähtölatujen leveys 3 m.  

 Lähtölatujen pituus tulee olla 20m lähtölinjasta ja kilpailijoiden tulee edetä omia 
linjojaan niiden loppuun asti. Lähtölinjat numeroidaan oikealta vasemmalle. 

 
3.2.6. Kilpailureitin informaatiotaulut 
 Lähtöalueella täytyy olla taulu, jossa on latukartta. Lähtölinjalla täytyy olla taulu, 

joka osoittaa kilpailijalle kilpailulenkkien värijärjestyksen. 
 
3.2.7. Lähtökellot 
 Normaali- ja pika-kilpailun lähtöpaikalla on oltava lähtökello, joka on sijoitettava 

siten, että sen näkee hyvin lähtöviivalta. Kellon ja äänisignaalin tulee olla tarkalleen 
samassa ajassa. Takaa-ajokilpailussa lähtökello tulee olla joka lähtölinjalla. Samoin 
lähtöalueella tai sen läheisyydessä täytyy olla kello, joka näyttää virallista aikaa ja 
joka on alueella olevien kilpailijoiden helposti nähtävissä. 

 
3.2.8. Lähdön varustetarkastus 
 Lähdön varustetarkastus täytyy sijoittaa välittömästi lähdön läheisyyteen. Sen 

sijoittamisella ja järjestelyillä täytyy helpottaa kilpailijoiden sujuvaa, hyvässä ja 
ajallisessa järjestyksessä tapahtuvaa läpikulkua lähtöön. Tarkastuspisteessä täytyy 
olla tarkastuksen suorittamiseksi pöydät, tarvittavat varusteet ja lomakkeet . 

 
3.3. KILPAILUREITIT JA SIIHEN LIITTYVÄT ASIAT 
 
3.3.1. Yleistä 
 Kilpailureitti on kilpailussa käytettävien lenkkien muodostama kokonaisuus. Sen 

tulee sisältää vaihtelevasti tasaisia, nousu- ja laskuosuuksia. Erittäin pitkät ja vaikeat 
nousut, vaaralliset laskut, yksitoikkoiset tasaiset osat ja jyrkät mäet, joissa 
joudutaan käyttämään sivuttaisaskellusta, eivät ole sallittuja. Radalla ei saa olla 
suunnanmuutoksia niin tiheässä, että ne jatkuvasti rikkovat kilpailijan hiihtorytmiä. 
Yksityiskohtaiset määritykset ovat kohdassa 1.3.10 taulukossa 1. 

 
 
3.3.1.1. TV-alueet 

RD ja lähetyksen tuottava TV-yhtiö määrittävät TV-lähetyksissä näkyvät alueet. 
Näiden alueiden tarkoituksena on  mahdollistaa paras mahdollinen TV-lähetys ja 
estää ei kilpailevien henkilöiden aiheuttama häiriö TV-lähetyksessä. 
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3.3.2. Korkeus, leveys ja pituus 
 Kilpailureitin korkein kohta ei saa ylittää 1800 metriä meren pinnasta laskettuna. 

Erityisissä olosuhteissa IBU:n hallitus voi hyväksyä poikkeuksen.  Kaikissa IBU:n 
tapahtumissa ratojen tulee olla vähintään kuusi (6) metriä leveitä pinnaltaan 
tasaiseksi tampattuja plus lisäksi valmentajien TV:n tarvitsema alue. Ja tarpeellisissa 
paikoissa, kuten vaikeissa nousuissa, reitin täytyy olla leveämpi. Jos on kapeita 
kohtia kuten siltoja tai vuoristosolia, joita ei voida välttää, kapeamman osuuden 
leveys ei saa olla vähempää kuin neljä (4) metriä ja pidempi kuin 50 metriä. 
Kilpailureitin pituus ei saa olla 2 % lyhempi tai 5 % pidempi sääntöjen määräämästä 
pituudesta mitattuna radan keskeltä. Maksimi jyrkkyys ei saa olla yli 25 %.. 

 
3.3.3. Latu-urien sijoittaminen 
 Tarvittaessa vaikeilla alamäkiosuuksilla tulee latu-urat tehdä RD:n määräämällä 

tavalla. Latu-uria ei saa tehdä sellaisiin kohtiin, joissa ne voivat olla vaaraksi tai 
esteenä kilpailijoille. Latu-urien leveyden ja syvyyden täytyy olla sellaiset, että 
kaikkia sääntöjen mukaisia hiihtokenkiä ja siteitä on mahdollista käyttää ilman 
jarrutusvaikutusta. Harjoituspäivinä täytyy latu-ura tehdä toiseen reunaan. 

 
3.3.4. Turvallisuus 
  Kilpailijoiden on voitava ylläpitää täyttä vauhtia radalla myös laskuissa ilman 

onnettomuusvaaraa. 
 
3.3.5. Tasoittaminen 
 Kilpailurata täytyy olla niin tasainen kuin mahdollista, kovaksi tampattu ja sileäksi 

tasoitettu. Se ei saa olla keinotekoisesti jäädytetty. Laskujen mutkat tulee 
tarvittaessa pengertää. Kaiken tyyppiset esteenä ja jarruna olevat esteet tulee 
poistaa radalta kuten kannot, oksat, kivet ja maa-aines. Yläpuoliset tai esiin 
työntyvät oksat täytyy raivata niin, että ne eivät estä tai vaaranna kilpailijoita. 

 
3.3.6. Merkitseminen 
 Reitti tulee merkitä niin selvästi, etteivät kilpailijat ole koskaan epätietoisia siitä, 

mitä reittiä heidän on hiihdettävä. Tämä koskee eteenkin alamäkiä ja muita kriittisiä 
kohtia. Tällaisiin paikkoihin tulee järjestää selvät merkinnät. Ratojen suljetut osat 
pitää selvästi merkitä V-merkein tai aidata. 

 
 100 metriä ennen maalia tulee olla taulu tekstillä 
 " Finish - 100 m " 
 100 m ennen ampumapaikkaa tulee olla taulu tekstillä 
 ”Range – 100 m” 
 
 
3.3.6.1. Lenkkien värit 
 Lenkit on merkittävä yhtenäisesti menosuuntaan nähden oikealle puolelle sijoitetuilla 

väriopasteilla. 
 1,5 km:n lenkki oranssilla 
 2 km:n lenkki punaisella 
 2,5 km:n lenkki vihreällä 
 3 km:n lenkki keltaisella 
 3,3, km:n lenkki sinisellä ja 
 4 km:n lenkki ruskealla värillä. 
  Reitin risteyksissä täytyy olla kiertojärjestystä vastaavat väritunnukset selvästi 

nähtävissä. 
 
3.3.7. Aitaaminen ja V-merkit 
 Kaikki reitit, joita ei käytetä kilpailussa täytyy sulkea. Lähellä toisiaan kulkevat radat 

on erotettava aidoilla toisistaan niin, että kilpailijat eivät voi mennä väärälle reitille. 
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V-merkit tulee olla selvästi nähtäviä, 20 cm korkeita ja 1 m pitkiä sekä tehty niin 
painavasta materiaalista, että tuuli ei niitä liikuttele. 

 
3.3.8. Latupartio 
 Kilpailupäivänä välittömästi ennen ensimmäisen kilpailijan lähtöä on  latupartion 

hiihdettävä koko kilpailureitti läpi.  Reittiä hiihtäessään he tarvittaessa puhdistavat 
sitä sekä täydentävät radan merkintöjä. TD, TD ja kansainvälinen tuomari (radat) 
päättävät käytetäänkö latupartiota vai ei. 

 
3.3.9. Kilpailujen reittimääritelmät 
 Yksityiskohtaiset määritykset ovat kohdassa 1.3.10. taulukossa 1. 

      3.3.10. Viestikilpailun vaihtoalue 
 Viestikilpailussa on oltava 30 metriä pitkä ja yhdeksän ( 9) metriä leveä hyvin 

merkitty vaihtoalue suoran jälkeen. Vaihtoalue tulee sijoittaa siten, että kilpailija 
tulee siihen hallitulla nopeudella. Kilpailuradan viimeisen 50 metriä ennen 
vaihtoaluetta tulee olla vähintään yhdeksän (9) metriä leveä. Vaihtoalueen 
alkureuna on ajanottolinja. Vaihtoalueen alku ja loppu täytyy merkitä lumeen 
punaisella viivalla sekä alku kilvellä "Hand-over zone". Alue täytyy aidata sivuilta ja 
lähtevät kilpailijat päästetään kontrolloidusti portin kautta vaihtoalueelle. 

 
3.3.10.1. 

 Radan on oltava mahdollisimman suora 50 metriä ennen vaihtoaluetta. 
 Vaihtoalueelle saavat tulla vain vaihtoa suorittavat kilpailijat ja tarkastuksia varten 

välttämättömät toimitsijat. 
 100 metriä ennen vaihtoaluetta pitää olla taulu tekstillä "100 m". 

 
3.3.11. Sakkokierros 

  Pika-, viesti-, takaa-ajo- ja yhteislähtö-kilpailuissa täytyy olla välittömästi 
ampumaradan jälkeen sakkokierros. Hiihtoetäisyys ampumaradan oikeasta reunasta 
sakkokierrokselle ei saa olla yli 60 metriä. Sakkokierroksen on oltava soikea rata, 
joka on kuusi (6) metriä leveä ja 150 metriä  pitkä (+,- 5 m) mitattuna kierroksen 
sisäreunasta. Sisään - ja ulosmenokohta pitää olla vähintään 15 m pitkä. 
Sakkokierros tulee merkitä V-merkein, jotka ovat asetettu niin lähekkäin, että 
kilpailijoilla ei ole mahdollisuutta erehtyä sakkokierroksen alkamis- ja 
päättymiskohdasta. 
 

3.3.11.1. Sakkokierros tulee sijoittaa tasaiselle alueelle kilpailureitin viereen siten, että 
menosta sakkokierrokselle ja sieltä poistumisesta ei synny kilpailijalle lisämatkaa. 
 

3.3.12. Suksitestialue 
 Kaikissa IBU:n tapahtumissa suksitestialue on sijoitettava vähän viettävään kohtaan 

stadionalueelle tai sen läheisyyteen.  Alueen tulee olla vähintään 6 m leveä ja sen 
tulee mahdollistaa myös ylösnousu muita häiritsemättä. Testimäen jyrkkyys tulee 
olla 8 - 12 astetta ja pituuden vähintään 30 metriä. Testialue tulee tehdä ja 
tampata samalla tavalla kuin kilpailureitit. Testialueella tulee olla ilmoitustaulu, jossa 
näkyvät kilpailureitin korkeimman ja matalimman kohdan ilman ja lumen lämpötilat. 
Lämpötilat tulee ilmoittaa kolme (3 h), ennen ensimmäisen kilpailijan lähtöä ja sen 
jälkeen 30 (30 min) minuutin välein viimeisen kilpailijan lähtöön asti. 
 

3.3.13. Verryttelylatu 
 Kaikissa IBU:n tapahtumissa Stadion alueen läheisyydessä (korkeintaan 300 m) ja 

joukkueiden voitelukopeilta helposti päästävissä pitää olla reitti, jossa kilpailijat 
voivat verrytellä.  Reitin tulee olla noin 600 metriä pitkä ja se pitää tehdä samalla 
tavalla kuin kilpailureitit mutta ei saa olla osa kilpailureittiä. Lämmittelyreitin tulisi 
olla käytettävissä myös muissa tapahtumissa. 
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3.4. AMPUMARATA 
 
3.4.1. Yleistä 
 Ampumarata on paikka, missä kaikki kilpailun ammunnat tapahtuvat. Se tulee 

sijoittaa keskeiselle paikalle stadionilla ja sekä tauluille että ampumavallille tulee 
katselijoiden enemmistöllä olla hyvä näkyvyys. Ampumaradan täytyy olla tasainen ja 
vaakasuora ja se täytyy olla ympäröity riittävän turvallisilla valleilla taulujen sivuilta 
ja takaa. Ampumaradan sijoittamisessa ja muodossa täytyy ehdottomasti ottaa 
huomioon kilpailuratojen, stadionin ja ympäröivän alueen turvallisuus ja noudattaa 
kansallisia turvallisuusmääräyksiä. Turvallisuusjärjestelyt tulee kuitenkin hoitaa niin, 
että ne häiritsevät mahdollisimman vähän yleisöä ja TV:tä.  Kilpailunaikaisten 
valoisuusolosuhteiden parantamiseksi ampumasuunnan täytyy yleensä olla 
pohjoiseen. Ampumarata täytyy tehdä paikallisten lakien mukaisesti. 

 
3.4.2. Määritykset ja rakenne 
 
3.4.2.1. Ampumaetäisyys 
 Ampumavallin etureunan etäisyyden taululaitteisiin on oltava 50 metriä  
 (+,- 1 m). 
 
3.4.2.2. Makuu- ja pystyammuntapaikat 
 Ampumasuuntaan katsottuna ampumavallin oikea puoli on makuuammuntaa varten 

ja vasen puoli pystyammuntaa varten. Makuu- ja pystypaikkojen välinen raja tulee 
ilmaista kilpailijoille selvästi taululla. Poikkeuksena vasen ja oikea järjestelyyn on 
takaa-ajo-, yhteislähtö- ja viestikilpailu, jossa kaikkia ampumapaikkoja käytetään 
makuu- ja pystyammuntoihin. 

 
3.4.2.3. Ampumaradalle tulo ja sieltä poistuminen 
 Harjoituksissa ja kilpailussa kilpailijoiden täytyy tulla ampumaradalle vasemmalta ja 

poistua oikealle puolelle. 
 
3.4.2.4. Ampumavallin taso 
 Ampumavallin pinnan ja pohjan, jolle taulut on asetettu, täytyy olla lähes samalla 

tasolla jos mahdollista. Ampumavallin pinnan ja pohjan, jolle taulut on asetettu, 
täytyy olla vähintään 30 senttimetriä korkeammalla kuin välialueen. Korkeusero 
täytyy olla suurempi, jos paikalliset lumiolosuhteet sitä vaativat. 

 
3.4.2.5. Tilavaraukset 
 Ampumaradalle täytyy aidata alue, joka on 10 - 12 metriä leveä mitattuna 

ampumavallin etureunasta taaksepäin. Alue on varattu kilpailijoille, toimitsijoille ja 
tuomarineuvoston jäsenille. RD:n suostumuksella voivat kuitenkin muutkin henkilöt 
kuten TV:n kuvaushenkilöstö oleskella tällä alueella. Välittömästi tämän alueen 
takana täytyy olla toinen vähintään kaksi (2) metriä leveä aidattu alue, joka on 
varattu kolmelle (3) henkilölle joukkuetta kohden. Tämä alue tulee rakentaa siten, 
että joukkueiden huoltohenkilöillä on hyvä näkyvyys tauluille ja ampumavallille. 
Valmentajien alueen takana tulee olla 1,5 metriä leveä alue tiedotusvälineiden 
edustajille. 

 
3.4.3. Ampumavalli 
 Ampumavalli on se osa ampumarataa, missä kilpailijat suorittavat makuu- ja 

pystyammunnat. Vallin tulee olla kokonaan lumetettu, kiinteäksi tampattu, 
pinnaltaan kevyesti pehmennetty eikä jäinen. Kilpailijoiden ammunnassa käyttämä 
alue tulee olla vaakasuora. 

 
3.4.3.1. Ampumapaikat 
 Ampumavalli jaetaan ampumapaikkoihin, josta kukin kilpailija suorittaa ammunnan. 

Jokainen ampumapaikka täytyy olla vähintään 2,75 mutta ei enempää kuin 3 
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metriä leveä. Paikat täytyy merkitä molemmilta sivuilta etureunasta mitattuna 1,5 
metrin pituisilla lumeen upotetuilla punaiseksi maalatuilla rimoilla, joiden yläpinta on 
2 cm lumenpinnan alapuolella. Ampumasektorin molemmat sivut ampumavallilta 
tauluille täytyy merkitä seitsemällä T-merkillä (20 cm leveä, 15 cm korkea). Merkkien 
väritys on taulunumeroiden taustan värityksen mukainen. Merkkien tulee selvästi 
erottaa ampumasektorit mutta ne eivät saa estää ampumista. 

 
 Reunimmaisten ampumapaikkojen ja turvavallien välillä täytyy olla vähintään kolme 

– viisi (3-5) metriä leveä alue. Tämän etäisyyden täytyy olla sama ampumavallilta 
tauluille asti. 

 
3.4.3.2. Ampumamatot 
 Makuu- ja pystyammuntapaikoilla täytyy olla ampumamatot,  jotka on asetettu 

etureunaltaan ampumavallin etureunan tasalle. Mattojen tulee olla kooltaan kaikissa 
IBU:n tapahtumissa 2,0 x 1,5 metriä ja yhdestä kahteen senttimetriä (1 - 2 cm) 
paksuja. Niiden on oltava materiaaliltaan keino- tai luonnon kuitua ja pinnaltaan 
karkeita, luistamista estäviä. 

 
3.4.4. Taulut 
   
3.4.4.1. Taulutyypit   
 Ampumahiihtokilpailuissa ja harjoituksissa on käytössä kahdenlaisia tauluja - metalli- 

ja paperitauluja. Kilpailuissa käytetään vain metallitauluja ja kohdistuksessa 
käytetään vain paperitauluja. Molempia tauluja voidaan käyttää harjoituksissa. 

 IBU:n kilpailuissa on sallittua käyttää vain IBU:n materiaaliluettelossa (liite A) 
hyväksyttyjä taulutyyppejä. 

 Kaikissa IBU:n tapahtumissa ampumaradalla täytyy olla 30 ampumapaikkaa ja 
samanlaista taulua. Taulujen kaukokäyttö talviolympialaisissa, MM-kilpailuissa ja M-
cupkilpailuissa täytyy olla mahdollista ilman naruja. 

 
3.4.4.2. Taulujen kunnossapito 
 Taulut täytyy tarkistaa ja pitää hyvässä kunnossa valmistajan ohjeiden mukaisesti. 
 
3.4.4.3. Taulujen sijoittaminen 
 Taulut täytyy asentaa suoraan linjaan ampumavallin etureunan kanssa 

samansuuntaisesti. Taulujen täytyy olla vaakasuorassa kaikista suunnista katsottuna. 
Taulut täytyy asentaa paikoilleen siten, että keskimmäinen osumatäplä on 
ampumapaikan keskilinjalla. Taulut eivät saa olla 1 %:a enempää vinossa 
ampumapaikan kohtisuoraan linjaan nähden. Taulujen keskustan täytyy olla 80 - 100 
senttimetriä korkeammalla kuin ampumavallin pinta. 

 
3.4.4.4. Taulujen tausta 
 Taulujen taustan täytyy olla valkoinen maasta yhden (1) metrin korkeuteen taulujen 

yläreunasta. 
 
3.4.5. Numerointi ja merkintä 
 Ampumapaikalla ja sitä vastaavalla taululla täytyy olla sama selvästi näkyvä numero. 

Numeroinnin tulee alkaa oikealta numerolla yksi (1). kaikissa IBU:n tapahtumissa 
ampumapaikoilla täytyy olla numerot vasemmalla ja oikealla puolella 
ampumapaikkaa ampumavallin etureunassa. Numerokyltit tulee sijoittaa niin, että ne 
eivät häiritse ampuvan kilpailijan kuvaamista televisioon. Taulujen tulee olla 30 
senttimetriä korkeita ja 20 - 25 senttimetriä leveitä. Numeroiden tulee olla 20 cm 
korkeita ja viivan leveyden 3 cm Numerokyltin varren tulee olla 1 cm paksu ja 40 
cm korkea lumenpinnasta kyltin alareunaan. 

 Taulujen numeroiden tulee olla 40 senttimetriä korkeat ja 4 senttimetriä leveät ja 
ne tulee sijoittaa välittömästi taulujen yläpuolelle. 
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 Taulu ja ampumapaikkanumerot pitää olla vuorovärein musta numero keltaisella 
pohjalla ja keltainen numero mustalla pohjalla alkaen mustasta numero 1 keltaisella 
pohjalla. T-merkkien värien täytyy olla yhtenevät taulunumeron taustaväriin. 

 
3.4.5.1. Ampumaradalle tulon ja poistumisen rajaviivat 
 Ampumavallin sisääntulo- ja poistumissuunnassa 10 metrin etäisyys reunimmaisista 

ampumapaikoista täytyy olla selvästi merkitty. Näiden merkintöjen välinen alue 
muodostaa informaatiokieltoalueen. 

 
3.4.6. Tuuliviirit 
 Kilpailuissa ja virallisissa harjoituksissa tulee olla tuuliviirit joka toisen (2) 

ampumapaikan välissä alkaen ampumapaikan 1 oikealta puolelta 5 metriä 
ampumavallista ja 20 metriä tauluista. Viirit tulee asettaa siten, että niiden yläreuna 
on samalla tasolla kuin taulujen alareuna eivätkä estä näkyvyyttä tauluille. 

 
3.4.7. Asetelineet 
 Kilpailun aikana ampumapaikalla täytyy olla asetelineet jokaisen joukkueen kahta 

vara-asetta varten. Maiden/joukkueiden aseiden paikat tulee merkitä selvästi. 
Harjoituksissa ja kohdistuksissa pitää olla vähintää 30 kpl asetelineitä a´7 asetta 
varten. Harjoituksissa pitää olla muutama aseteline ennen ja jälkeen ampumapaikan.   

 
3.4.8. Videokamerat ampumaradalla 
 Kaikissa IBU:n kilpailuissa ampumapaikalle tulee sijoittaa videokamerat siten, että 

kaikki kilpailijoiden toiminta ampumaradalla voidaan kuvata ja nauhoittaa. 
 
3.5. MAALIALUE 
 
3.5.1. Yleistä 
 Maalialue alkaa maalilinjalta ja päättyy tarkistuspisteeseen. Alueen tulee olla 

vähintään 30 metriä pitkä ja yhdeksän (9) metriä leveä. Viimeiset 50 metriä 
kilpailureitistä ennen maalia pitää olla suoraa ja vähintään yhdeksän (9) metriä 
leveä ja jaettu kolmeen kaistaan jotka on merkitty hiihtoa estämättömin merkein.. 
Vain toimitsijat ja kilpailunsa päättävät kilpailijat sekä erikseen valtuutettu TV-
henkilöstö kv. tuomarin johdossa saa olla maalialueella. 

  
3.5.1.1. Maalilinja on merkittävä maaliintulorataan nähden suorassa kulmassa olevalla 

punaisella viivalla lumenpinnan alapuolelle. Sen on oltava selvästi kilpailijoiden TV-
kameroiden havaittavissa. 

 
3.5.2. Maalin varustetarkastus 
 Maalin varustetarkastus täytyy sijoittaa siten, että maaliin tulevat kilpailijat kulkevat 

sinne ja sen läpi luonnollisesti ja kontrolloidusti. Tämä on erityisen tärkeää 
viestikilpailuissa, jotta vaihtoon tulevat kilpailijat eivät tuki vaihtoalueelta lähtevää 
kilpailureittiä. Maalialueen aitaus ja sijoittaminen täytyy tehdä siten, että kilpailijoilla 
ei ole mitään mahdollisuutta välttää maalin varustetarkastusta. 

 
3.5.3. Tiedottajien alue 
 Maalialueen viereen on tehtävä aidattu alue (Mixed Zone) televisiota, toimittajia ja 

valokuvaajia varten, jossa he saavat läheisen kosketuksen kilpailijoihin haastatteluja 
ja kuvauksia varten kilpailijoiden saavuttua maaliin. 

 
3.5.4. Huoltopiste 
 Maalialueen jälkeen täytyy olla huoltopiste, jonka paikan hyväksyy RD/tekninen 

valvoja. Pisteessä tulee tarjota juomaa ja olla saatavilla paperipyyhkeitä tai vastaavia 
maaliin tulevia kilpailijoita varten. 

 Tarjottavat tuotteet tulee suojata siten, että niihin ei voi lisätä vieraita aineita. 
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3.5.5    Vaatteidenvaihtotila 
 Maalialueella tai sen vieressä tulee olla noin 2 x 3 metriä kokoinen 
 teltta (vast) kilpailijoiden vaatteiden vaihtoa varten. 
 
3.5.6. Maalin ulostuloalue 
 Maalin mixed - alueen jälkeen tulee olla alue, jossa kilpailijat voivat   
 tavata joukkueenjäseniä ja välinevalmistajia sekä vaihtaa vaatteet.  
 Siellä tulee olla kymmenen asetelinettä a` seitsemän (7) asetta. 
 
 
3.6. JOUKKUEEN LÄMMITTELY- JA VOITELUTILA 
 Stadionalueella tai sen välittömässä läheisyydessä täytyy olla riittävä  kiinteitä 

rakennuksia tai riittävällä lämpöeristyksellä varustettuja tilapäisiä rakenteita, joissa 
joukkueet voivat säilyttää varusteitaan, voidella suksia . Tilat täytyy varustaa 
tuuletuksella (riittävä voidekaasujen poisto), valoilla ja sähköpistokkeilla. Tilat täytyy 
olla lämmitettävissä vähintään 20 asteen lämpötilaan. Jokaisella joukkueella, jolla 
neljä – yhdeksän urheilijaa (miehet ja naiset) tulee olla oma tila. Jos kilpailijoita on 
kymmenen tai yli täytyy olla kaksi tilaa tai yksi erittäin suuri tila. Useampien 
joukkueiden sijoittaminen samaan tilaan on mahdollista, jos voidaan täyttää riittävän 
työtilan ja turvallisuuden vaatimukset. 

 Tilat pitäisi varustaa lukittavin ovin ja joukkueella tulee olla niihin avaimet. Jos 
sisäänkäyntejä ei voida lukita, järjestäjien tulee huolehtia tilojen turvallisuudesta. 
Joukkueiden pysäköintipaikka täytyy järjestää kohtuullisen etäisyyden päähän 
voitelutiloista. 

 Kilpailukuulutuksen kaiuttimen tulisi sijaita lähellä lämmittely- ja voitelutiloja. 
 
3.7. Kilpailijoiden odotustilat 
 Tila tai erillinen kontti lähellä voitelutiloja pitää olla urheilijoiden   
 odottelutilana. Tämä voi olla osana stadionrakennusta tai olla 
 erillinen lämmitettävä teltta. 
      
4. KILPAILUVARUSTEET JA -VAATTEET 
 
4.1. Yleiset säännöt 
 Termi kilpailuvarusteet ja -vaatteet käsittää kaikki kilpailijan kilpailussa käyttämät 

varusteet, kilpailuvälineet ja -vaatteet mukaan lukien mainokset. Kilpailuvarusteita, 
vaatetusta ja mainontaa koskevat määritelmät ja yksityiskohtaiset määräykset on 
esitetty IBU:n materiaaliluettelossa (liite A). Mainoksia koskevat lisämääräykset 
annetaan IBU:n mainossäännöissä. 

 
4.2. VARUSTEIDEN JA VAATETUKSEN TARKASTUKSET 
 
4.2.1. Ennakkotarkastus 
 Kilpailijan varusteet ja vaatetus on tarkastettava kilpailun lähdössä ja maalissa. 

Lisäksi tulee järjestää ennakkotarkastus hyvissä ajoin ennen kilpailua, jotta voidaan 
varmistaa että kilpailussa ei esiinny ongelmia. Kaikkien rekisteröityjen kilpailijoiden 
täytyy käydä ennakkotarkastuksessa kun he kauden aikana ensimmäisen kerran 
osallistuvat IBU:n kilpailuihin tai jos he ovat tehneet muutoksia kilpailuvarusteisiinsa 
tai -vaatteisiinsa. IBU:n tapahtumissa voidaan käyttää vain IBU:n varusteita ja 
materiaalia. 

 
4.2.2. Lähdön varustetarkastus 
 Kilpailijan on ilmoittauduttava tarkastusalueelle viimeistään 15 minuuttia ennen 

lähtöaikaa suksien ja aseen tarkastukseen ja merkitsemiseen sekä vaatetuksen 
tarkastukseen. Jos kilpailija saapuu tarkastukseen myöhemmin kuin 15 ennen 
lähtöaikaansa on hänen omalla vastuullaan keritä lähtöön oikeaan aikaan. Kilpailijaa, 
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jonka varusteet ja vaatetus ei vastaa IBU:n sääntöjä ei saa päästää tarkastuksen läpi 
ennen kuin puutteet on korjattu. 

 
 Varusteita, asetta ja vaatetusta, jotka on tarkastettu ja merkitty lähtötarkastuksessa 

ei saa kilpailun aikana mitenkään muuttaa näiden sääntöjen ja IBU:n 
materiaaliluettelon vastaiseksi. Kilpailijan vastuu on määritetty sääntöjen kohdassa 
1.4.2. 

 
 Joukkueiden vara-aseet (max. 2 kpl/joukkue) tulee tarkastuttaa ja sen jälkeen 

välittömästi viedä ampumapaikalle niille varattuihin telineisiin ennen ensimmäistä 
lähtöä. Ampumapaikan toimitsijat eivät saa sallia aseiden tuontia tämän jälkeen. 
Jotta tämä on mahdollista, niin asetarkastuksen tulee olla avoinna vähintään 15 
min. ennen kohdistuksen alkamista. Kilpailijat saavat tuoda aseensa tarkastukseen 
tämän jälkeen. 

 
 Ennakkotarkastuksen aikaisella avaamisella varmistetaan, että kilpailijoilla ei ole 

vaikeuksia läpäistä tarkastus riittävän ajoissa. 
 
4.2.2.1. Lähtötarkastuksen tarkastuskohteet 
 Seuraavat tarkastukset tehdään. 
 

a. Kilpailijalla on päällään oma lähtönumero 
b. Ase tulee tarkastaa, että patruunapesässä tai  lipasaukossa olevassa 

lippaassa ei ole patruunoita. 
c. Aseen paino, liipaisimen laukaisuvastus, aseen mittasuhteet ja muoto 

ovat hyväksyttäviä. Aseessa olevat mainokset ovat sääntöjen mukaiset. 
Ase merkitään näkyvällä tarralla (etutukin etupäähän) jonka lähdön ja 
maalin toimitsijat voivat helposti havaita. Aseen  sarjanumero merkitään 
tarkastuslistaan, jotta tarran irrotessa kilpailun aikana ase voidaan 
todeta oikeaksi. 

d. Sukset ja sauvat ovat hyväksyttäviä ja sukset merkitään. 
e. Vaatetus ja muut varusteet ovat hyväksyttäviä mainokset  

mukaan lukien. 
f. Lippaat tarkastetaan pistokokein. Lippaasta saa olla mahdollista 
      ampua vain viisi laukausta. 

 
4.2.2.2. Merkinnät 
 Varusteiden merkintä on tehtävä ehkäisemään laitonta varusteiden vaihtoa kilpailun 

aikana käyttämällä kilpailijan lähtönumeroa ja -värejä. Sekä sukset että ase on 
merkittävä. Normaali-, pika, takaa-ajo- ja yhteislähtökilpailuissa käytetään vain yhtä 
väriä suksien merkintään. Merkintä tehdään värikynällä tai leimalla, joka on 
yksilöitävissä. Viestikilpailussa sukset merkitä käyttäen joukkueen lähtönumeroa ja 
osuuden väriä tai - numeroa. 

 Tarkistustarra aseeseen kiinnitetään etutukin etupäähän. 
 
4.2.2.3. Myöhästynyt lähtö 
 Lähdöstä myöhästyminen on kilpailijan vastuulla, jos hän ilmoittautuu myöhässä 

tarkastusalueelle tai vaatetuksessa ja varustuksessa mahdollisesti tehtävät 
korjaukset aiheuttavat myöhästymisen. 

 
 Kilpailun järjestäjien tulee varata tarkastuspisteeseen riittävä henkilöstö, jotta 

ajoissa tarkastukseen ilmoittautuvat kilpailijat eivät myöhästy lähdöstä. Lähdön 
tarkastuksen aloittaminen hyvissä ajoin on sallittua ja suositeltavaa kaikissa 
kilpailuissa, jotta kaikki lähtöaikaan liittyvät vaikeudet voidaan välttää. 
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4.2.2.4. Viimeinen tarkastus ennen lähtöä 
 2 minuuttia ennen lähtöä lähettäjän apulaisen (apulaisten) täytyy tehdä kilpailijan 

tarkastus esilähdössä varmistuakseen seuraavista asioista. 
 

a. Kilpailijalla on lähtönumero ja reisinumerot. 
b. Sukset ja ase on oikein merkitty. 
c. Mainossääntöjä ei ole rikottu. 
d. Varmistaa lukon avaamalla ja sulkemalla, että    

patruunapesässä tai lipasaukossa olevassa lippaassa ei ole patruunoita. 
e. Kilpailijalla nilkoissaan ajanottoanturit 
f. Kilpailijalla ei ole käytössään mitään langatonta yhteydenpitovälinettä 

 Tämä tarkastus ei poista kilpailijan velvollisuutta noudattaa sääntöjen  
 kohtaa 1.4.2. 
 
4.2.3. Maalitarkastus 
 Maaliin saapumisen jälkeen ja viestikilpailussa vaihdon jälkeen tulee suorittaa 

seuraavat tarkastukset. 
a. Aseessa ei ole ampumattomia patruunoita patruunapesässä, tai 

lipasaukossa olevassa lippaassa, tukissa tai muissa lippaissa. 
b. Kilpailijoilla on maaliin tullessaan vähintään yksi heille  
 merkitty suksi ja heille merkitty ase ja että sukset ja sauvat ovat 

materiaaliluettelon vaatimusten mukaiset. 
c. Aseen liipaisimen laukaisuvastus on vähintään 0,5 kg. (Voidaan 

tarkastaa myös pistokokein jos RD/tekninen valvoja näin hyväksyy.) 
d. Mainossääntöjä ei ole rikottu. 

 
4.2.4. Varusteiden ja vaatetuksen ennakkotarkastus 
 Kaikissa IBU:n tapahtumissa järjestelytoimikunnan yhdessä RD/teknisen valvojan ja 

kansainvälisen tuomarin (materiaali) kanssa pitää järjestää varusteiden 
ennakkotarkastus varmistaakseen, että joukkueiden käyttämät kilpailuvarusteet ja -
vaatetus ovat sääntöjen mukaiset. Tarkastus tulee normaalisti järjestää vähintään 
kaksi (2) päivää ennen ensimmäistä kilpailua. Ennakkotarkastus ei vapauta 
kilpailijoita osallistumasta lähdön ja maalin varustetarkastuksiin. 

 
4.2.4.1. Osallistuminen 
 Tarkastuksen järjestäminen on kilpailun järjestelytoimikunnan vastuulla. Lisäksi 

paikalla tulee olla varustetarkastuksen kansainvälinen tuomari. Tarkastus on 
vapaaehtoinen, mutta joukkueen edustajan tulisi olla läsnä vaatteen tai varusteen 
kanssa, joka saattaa olla sääntöjen vastainen. Olympialaisissa ja kauden 
ensimmäisessä M-Cup -tapahtumassa on pakollista, että kaikki kilpailijat aseiden 
kanssa ja vähintään yksi edustaja kustakin joukkueesta ottaa osaa 
ennakkotarkastukseen. Kilpailijoiden, jotka eivät osallistu ensimmäiseen M-
cupkilpailuun, on osallistuttava tarkastukseen ennen heidän ensimmäistä kilpailuaan 
kilpailukaudella.   

 
5. HARJOITTELU JA KOHDISTUSAMMUNTA 
 
5.1. YLEISTÄ 
 Kilpailijoille ja joukkueen henkilöstölle täytyy tarjota mahdollisuus ja edellytykset 

harjoitella ennen kilpailuja. Tästä syystä kilpailujen järjestäjän täytyy järjestää 
kilpailijoille virallinen harjoitusaika, suksien testausedellytykset, mahdollisuus 
aseiden kohdistukseen ja verryttelyyn ennen kilpailua. 

 
5.1.1. Poikkeukset 
 Erityisissä olosuhteissa tuomarineuvosto voi estää harjoittelun tai rajoittaa 

harjoittelua tietyiltä osin ja ajallisesti. 
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5.1.2. Oikeus harjoitteluun ja harjoittelunumero 
 Kilpailijat, jotka on ilmoitettu IBU:n kilpailuun  voivat käyttää  kilpailualuetta 

virallisen harjoittelun aikana. Miehet ja naiset eivät voi osallistua toisen sukupuolen 
harjoituksiin ja kohdistuksiin. Kuitenkin RD/tekninen valvoja määrätä 
yhteisharjoituksia kilpailupäivinä jos tämä on parasta kilpailijoille ja järjestäjälle. 
Kaikkien kilpailijoiden, jotka osallistuvat virallisiin harjoituksiin täytyy käyttää IBU:n 
harjoitusnumeroa. Joukkueen jäsenten ja yhteistyöyritysten henkilöstön tulee 
käyttää tunnistetta koko tapahtuman ajan kilpailualueella. Harjoitusliivejä ei saa 
antaa muille henkilöille. 

 
5.1.3. Harjoitusmuodot 
 Virallinen harjoitus on aika, jonka kilpailun järjestäjän täytyy tarjota harjoitteluun 

kilpailualueella. Virallisen harjoituksen aikana kilpailualueen täytyy olla 
samankaltainen kuin kilpailussa. Epävirallinen harjoitus on  aika, jolloin kilpailujen 
järjestäjä sallii harjoittelun. Epävirallisten harjoituksien olosuhteiden ei tarvitse 
vastata kilpailuolosuhteita. Kilpailun järjestäjän tulee varata kilpailuohjelmaan 
mahdollisimman paljon aikaa epävirallisille harjoituksille. Epävirallisissa 
harjoituksissa kohdistuspaikat voidaan jakaa kuten virallisissa harjoituksissa, mikäli 
TD näin haluaa. 

 
5.2. VIRALLINEN HARJOITUS 
 
5.2.1. Yleistä 
 Kaikissa IBU:n tapahtumissa kilpailualueen täytyy olla avoinna tutustumista ja 

harjoittelua (viralliset harjoitukset) varten vähintään kerran ennen ensimmäistä 
kilpailua. Harjoittelun aikana alueen tulee olla samassa kunnossa kuin kilpailussa ja 
harjoituksen tulee olla samaan aikaan päivästä kuin varsinainen kilpailu. Jokaista 
seuraavaa kilpailua tulee edeltää virallinen harjoittelu paitsi, jos se ei ole mahdollista 
kilpailuohjelman tai muiden olosuhteiden johdosta. TD voi määrätä sekaharjoituksia 
käytettäväksi (miehet ja naiset yhtä aikaa) kilpailupäivinä jos se on kilpailijoiden ja 
järjestäjän kannalta paras ratkaisu.    

 
 20 minuutin jälkeen on oltava käytössä metalli- ja paperitaulut ja ampumapaikan 

valinta on vapaa harjoituksen päättymiseen asti. Kuitenkin paperitaulut pitää olla 
vielä seuraavat 25 minuuttia kohdistuspaikkojen mukaisten joukkueiden käytössä. 
Kun metallitaulut ovat käytössä yhteislähdön, viestin ja takaa-ajon harjoituksissa 
numeroltaan parittomat taulut ovat makuuasennossa ja parilliset pystyasennossa. 

 
5.3. ASEIDEN KOHDISTUS 
 
5.3.1. Aika 
 Ennen kilpailun alkua kilpailijoille täytyy antaa 45 minuuttia aikaa kohdistaa 

aseensa. Kohdistuksen tulee alkaa tuntia (1 h) ennen ja päättyä viimeistään 5 
minuuttia ennen ensimmäisen kilpailijan lähtöä. Kaikissa IBU:n kilpailuissa takaa-ajo-
, yhteislähtö- ja viestikilpailussa voidaan käyttää myös lyhyempää kohdistusaikaa, 
mutta sen tulee olla vähintään  30 minuuttia ja päättyä 15 minuuttia ennen 
ensimmäistä lähtöä ilman taulunvaihtoja. 

 Jos on tarpeen miehet ja naiset voivat kohdistaa ennen ensimmäisen kilpailun lähtöä, 
mutta kohdistuksen tulee tapahtua kuitenkin eri aikaan. 

 
5.3.2. Kohdistuksessa käytetään vain pahvitauluja. Paperitaulut täytyy asettaa samalle 

tasolle ja samalle etäisyydelle kuin kilpailutaulut. Jos käytetään kahta riviä 
paperitauluja alempi rivi on kilpailutaulujen alapuolella.Jos pahvitaulut täytyy vaihtaa 
kohdistusammunnan aikana, ne vaihdetaan 20 minuutin jälkeen ja vain ylempi rivi 
vaihdetaan. Taulujen vaihtoon käytetty aika saa lyhentää kohdistukseen käytettävää 
aikaa (45 min). 
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5.3.3. Normaali- ja pika-kilpailussa jokaisella joukkueella jos mahdollista täytyy olla 
käytettävissään oma ampumapaikka, Käytettävissä olevat ampumapaikat arvotaan 
RD/teknisen valvojan valvonnassa. Viestikilpailussa joukkueen ampumapaikka on 
sama kuin joukkueen kilpailunumero. Yhteislähtökilpailussa kohdistuspaikka on sama 
kuin lähtönumero. Kuitenkin joukkueen jäsenet voivat käyttää mitä tahansa saman 
joukkueen kohdistuspaikkaa. Takaa-ajokilpailussa joukkueen kohdistuspaikka on 
sama kuin joukkueen pienin lähtönumero. Jos joukkueessa on enemmän kuin neljä 
kilpailijaa joukkueelle tulee varata kaksi vierekkäistä kohdistuspaikkaa. 
Kohdistukseen saa osallistua yksi varajäsen joukkuetta kohden koskien myös 
viestikilpailua. Varajäsentä ei saa olla takaa-ajo- ja yhteislähtökilpailuissa. 

 Ennen Super Sprint-kilpailun finaalia täytyy olla 15 minuutin kohdistus, joka alkaa 
viimeistään 20 minuuttia ja päättyy viimeistään 10 minuuttia ennen lähtöä. Miehet ja 
naiset voivat kohdistaa ennen molempien kilpailua, mutta eri aikaan.   

 
5.3.3.1 Olympialaisissa, MM- ,M-cup- ja nuorten MM-kilpailuissa ampumapaikat 1 – 5 

arvotaan maapaisteiden perusteella viiden parhaan maan kesken ja paikat 6 -10 
seuraavien viiden parhaan kesken  jne. M-cupin ensimmäisellä kolmanneksella 
käytetään edellisen vuoden maapisteitä. IBU-cup:ssa ja EM-kilpailuissa käytetään 
IBU-cupin maapisteitä. 

 
5.3.3.2 Jos joukkueessa on enemmän kuin kahdeksan kilpailijaa, joukkueelle voidaan antaa 

myös toinen kohdistuspaikka. 
 
5.4. VERRYTTELY KILPAILUREITILLÄ 
 
5.4.1. Yleistä 
 Kaikissa IBU:n kilpailuissa kilpailureitti tulee olla avoin kaikille kilpailijoille ja 

joukkueen jäsenille verryttelyyn ja suksien testaukseen kunnes on viisi minuuttia 
aikaa ensimmäiseen lähtöön, kilpailun tuomarineuvosto ei ole muuta päättänyt. 
Kilpailijoiden tulee käyttää kilpailunumeroitaan ja varakilpailijan ja joukkueiden 
jäsenten heidän harjoitteluliivejään. Sen jälkeen kun on viisi minuuttia ensimmäiseen 
lähtöön on hiihtäminen reitillä kielletty, mutta joukkueiden jäsenet voivat kävellä 
ladun reunalla.   

 
5.5. SUKSIEN TESTAAMINEN KILPAILUREITILLÄ 
 TD yhdessä RD:n kanssa voivat määrittää testialueen . Testialue tulee selvästi 

merkitä. Elektroniset ajanottolaitteet ovat sallittuja, mutta ne tulee poistaa reitiltä 
viimeistään viisi minuuttia ennen ensimmäisen kilpailijan lähtöä. 

 
 
 
 
6. LÄHDÖN SÄÄNNÖT 
 
6.1. LÄHTÖTYYPIT JA -VÄLIT 
 
6.1.1. Yleistä 
 On olemassa neljän tyyppisiä lähtöjä: yksittäis-; takaa-ajo-;ryhmä-; yhteis- ja 

kahdenlaisia peruslähtövälejä: yhden (1 min) minuutin ja 30 sekunnin lähtöväli. 
Kaikissa IBU:n kilpailuissa tulee noudattaa seuraavia sääntöjä. 

 
6.1.2. Normaali ja pikakilpailut 
 Normaali ja pikakilpailuissa tulee käyttää vain yksittäislähtöä  normaalisti 30 sek:n 

lähtöväleillä. Kuitenkin lyhyemmät tai pidemmät lähtövälit ovat sallittuja jos se 
katsotaan parhaimmaksi kilpailun kannalta. Pikakilpailuissa voidaan käyttää 
ryhmälähtöä. RD/Tekninen valvoja päättää kilpailun järjestäjien kanssa mikä 
lähtöväli parhaiten sopii kyseisiin olosuhteisiin. 
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6.1.3. Takaa-ajokilpailut 
 Takaa-ajokilpailuissa ei käytetä vakioituja lähtövälejä. Kilpailijat lähtevät tiettynä 

tarkkana aikana, joka on kirjattu lähtöluetteloon. Lähtöaika on aikaero 
karsintakilpailun voittajaan nähden pyöristettynä lähimpään sekuntiin. 

 
6.1.4 Yhteislähtökilpailu 
 Yhteislähtökilpailujen lähtönä käytetään kaikkien kilpailijoiden yhteislähtöä. 
 
6.1.5 Viestikilpailut 
 Viestikilpailujen lähtönä käytetään kunkin joukkueen ensimmäisen kilpailijan 

yhteislähtöä. Seuraavien joukkueen jäsenten lähdöt tapahtuvat lentävällä lähdöllä 
tulevan kilpailijan kosketuksesta vaihtoalueella. 

 
6.1.6. Supersprint-kilpailu 
6.1.6.1.      Supersprint-kilpailun karsintakilpailussa lähtö tapahtuu 
 yksittäislähtönä 15 sekunnin lähtövälillä. 
 
6.1.6.2.      Supersprint-kilpailun loppukilpailussa lähtönä käytetään    
 yksittäislähtöä kolmesta lähtöportista. 
   
6.2. LÄHTÖASENNOT JA LÄHDÖT 
 
6.2.1 Yksittäislähtö sähköisellä ajanotolla 
 Kilpailijoiden tulee seistä mahdollisimman lähellä lähtöporttia ja kulkea lähtöportin 

läpi lähtöajallaan. 
 
6.2.2. Yksittäislähtö käsiajanotolla 
 Jos käytetään vain käsiajanottoa, kilpailijan pitää seistä molemmat jalat kokonaan 

lähtölinjan takana ja ylittää lähtölinja lähtöajallaan. 
 
6.2.3 Takaa-ajon lähtö 
 Kilpailijoiden täytyy saapua lähtöalueelle kaksi minuuttia ennen lähtöä lähtökaistoihin 

asettumista varten. Heidät asetetaan tämän jälkeen vuoron perään eri lähtökaistoille 
lähtöjärjestyksen mukaisesti. Jos kilpailija puuttuu, hänen tilalleen tulee asettaa 
toimitsija. Jokainen samanaikainen lähtö täytyy tapahtua eri kaistalta. Jokaisella 
lähtöportilla/-linjalla tulee olla lähdön valvoja.  Kuitenkin kilpailijat ovat itse 
vastuussa, että lähtevät oikealla lähtöajallaan. 

 
6.2.4. Viestin lähtö 
 Viestikilpailussa ensimmäisen osuuden kilpailijoiden tulee seistä omalla 

lähtöladullaan molemmat jalat lähtöviivan takana tai jos viivaa ei ole merkitty heidän 
lähtölatuaan osoittavien numeroiden takana. He saavat ylittää lähtölinjan, kun 
sovittu lähtömerkki annetaan. Seuraavien osuuksien kilpailijat saavat olla 
vaihtoalueella lähtövuoronsa mukaisesti  ja he saavat lähteä tulevan kilpailijan 
kosketuksen jälkeen. 

 
6.2.5. Ryhmälähtö 
 Ryhmälähdöissä ryhmän pienin lähtönumero ottaa lähtöladun yksi (1) ja seuraavaksi 

pienin ladun kaksi (2) jne.. Heidän tulee seistä kuten viestin yhteislähdössä ja he 
saavat lähteä liikkeelle, kun sovittu lähtömerkki annetaan. Toiminta uusitaan 
jokaiselle lähtöryhmälle. 

 
6.2.6. Yhteislähtökilpailun lähtö 
 Yhteislähtökilpailun lähtö on samanlainen kuin viestikilpailun lähtö. 
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6.2.7. Super Sprint lähtö 
 Lähtöjärjestyksen karsintakilpailuun määrittä järjestäjä yhdessä  
 IBU:n kanssa. Loppukilpailuun lähtöjärjestys määräytyy  
 karsintakilpailun perusteella. Karsintakilpailun nopein numerolla 1 ja jne.   
 
6.3.  LÄHTÖMERKIT 
 
6.3.1 Yksittäislähdöt - sähköportti 
 Lähtökomento annetaan lähtökellon elektronisena äänenä  ja lähtökellossa näkyvänä 

aikana. Lähettäjä ei saa koskettaa kilpailijaa. 
 
6.3.2 Yksittäislähdöt käsiajanotolla 
 Yksittäis- ja joukkuelähdöissä, joissa ei ole käytössä sähköistä lähtöporttia, 

lähettäjän tulee sanoa 10 sekuntia ennen lähtöaikaa "Ready"  ja sen jälkeen 5 
sekuntia ennen lähtöaikaa laskea ääneen " five - four - three - two - one". 
Tarkasti lähtöajalla lähettäjä antaa komennon "Go". Lähettäjä ei saa koskettaa 
kilpailijaa. 

 
6.3.3 Takaa-ajolähdöt 
 Jokaisella lähtölinjalla tulee olla kello, jonka mukaisesti kilpailija lähtee omalla 

lähtöajallaan. 
 
6.3.4 Yhteis- ja ryhmälähdöt 
 Viestikilpailun, yhteislähtökilpailun ja pikakilpailun ryhmälähdöissä lähtömerkki tulee 

antaa ampumalla starttipistoolilla tai muulla merkinantovälineellä. Suulliset 
valmistautumismerkit annetaan minuuttia, 30 sekuntia ennen lähtöä. Jonka jälkeen 
annetaan ”Ready” komento, josta 5 sekunnin kuluessa lähtömerkki. 

 
6.3.5 Lähtö vaihtoalueelta 
 Viestikilpailussa viestin vaihto tulee tapahtua vaihtoalueen sisäpuolella siten, että 

saapuva kilpailija koskettaa kädellään lähtevän kilpailijan vartaloa (käsittäen 
keskivartalon, käsivarret, alaraajat, kädet, jalkaterät ja pään) tai asetta. 

 
6.4. LÄHTÖAIKA, ENNENAIKAINEN LÄHTÖ, MYÖHÄSTYNYT LÄHTÖ JA 

VIRHEELLINEN LÄHTÖ 
 
6.4.1 Lähtöaika sähköisellä ajanotolla 
 Yksittäislähdöissä lähtöaika on lähtöportin aktivoima aika, edellyttäen että kilpailijat 

aktivoivat lähtöportin 3 sekuntia ennen tai 3 sekuntia jälkeen lähtöluetteloon 
merkityn ajan. Jos kilpailija lähtee yli kolme (3 sek) sekuntia ennen merkittyä 
lähtöaikaa kyseessä on ennenaikainen lähtö. Jos kilpailija lähtee yli kolme (3 sek) 
sekuntia merkittyä aikaa myöhemmin kyseessä on myöhästynyt lähtö ja  kilpailuaika 
lasketaan lähtöluetteloon merkitystä ajasta. 

 
6.4.2 Lähtöaika käsiajanotolla 
 Käytettäessä vain käsiajanottoa yksittäislähdöissä lähtöajaksi kilpailijoille tulee 

lähtöluetteloon merkitty aika. Jos kilpailija suorittaa lähdön ennen lähtömerkkiä on 
kyseessä ennenaikainen lähtö. Jos kilpailija lähtee liian myöhään, kyseessä on 
myöhästynyt lähtö. 

 
6.4.2.1 Takaa-ajokilpailu 
 Jokaisen kilpailijan lähtöaika on kirjattu lähtöluetteloon. Ennenaikaisesta lähdöstä 

kilpailija saa aikasakon tai hänet hylätään IBU:n kurinpitosääntöjen mukaisesti. Jos 
myöhästynyt lähtö tapahtuu, myöhästynyt kilpailija täytyy ohjata varalähtökaistan 
kautta ja toimitsija kirjaa lähtöajan jolla kilpailija ylittää lähtöviivan. Jos kilpailija oli 
myöhässä omasta tai joukkueensa syystä hänen kilpailuaikansa tullaan laskemaan 
hänen virallisesta lähtöluetteloon merkitystä lähtöajasta. Jos kyseessä on 
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ylivoimainen este (force majeure) tai virheellinen tai tapaturmainen toiminta, jonka 
on aiheuttanut joku muu joukkueen ulkopuolelta, hänen kilpailuaikansa ja 
sijoituksensa takaa-ajokilpailussa tullaan laskemaan siitä ajasta, jonka toimitsija 
kirjasi. 

 
6.4.3 Viestikilpailut, yhteislähtökilpailut ja pikakilpailut, jossa on ryhmälähtö 
  Lähtöaika on lähtömerkin antamisaika. 
 
6.4.4 Lähtöaika viestin vaihdossa 
 Viestijoukkueen lähtevän jäsenen lähtöaika tulee olemaan se hetki, jolloin viestiä 

tuova kilpailija ylittää ajanottoviivan, joka on vaihtoalueen etureunassa. 
 
6.4.5 Ennenaikainen lähtö - yksittäislähdöt ja viestit 
 Jos ennenaikainen lähtö tapahtuu yksittäiskilpailussa tai viestin vaihdossa, lähettäjän 

apulaisen on pysäytettävä kilpailija mahdollisimman nopeasti lähtöviivan tai 
vaihtoalueen jälkeen ja lähetettävä hänet tai heidät takaisin. Kilpailijan on palattava 
lähtöviivan taakse tai viestikilpailuissa vaihtoalueelle ja suoritettava lähtö uudestaan. 

 Jos mahdollista, pois lukien viestikilpailussa, kilpailija suorittaa uuden lähdön heidän 
oikealla lähtöajallaan lähtöportin läpi tai käsiajanotossa lähtöviivan yli. 

  Jos oikea lähtöaika on jo kulunut umpeen, lähtöaika on lähtöluettelon mukainen 
lähtöaika. 

 Menetetty aika lasketaan kuuluvaksi kilpailijan kilpailuaikaan. 
  
6.4.6 Virheellinen lähtö - yhteis- ja ryhmälähdöt ja viestin vaihto 
 Jos tapahtuu virheellinen lähtö yhteis- ja ryhmälähdössä on asianomaisen 

kansainvälisen tuomarin ja toimitsijoiden pysäytettävä kilpailijat lähtölatualueen 
lopussa. Virheellisen lähdön jälkeen on suoritettava uusi lähtö. 

 Jos viestikilpailussa vaihto tapahtuu ennen tai jälkeen (ulkopuolella) vaihtoalueen, 
kyseessä on virheellinen lähtö ja vaihto täytyy uusia vaihtoalueen sisäpuolella. 

 Kilpailijan ei katsota suorittaneen lähtöä, jos he ovat tehneet ennenaikaisen lähdön, 
eivätkä palaa takaisin lähteäkseen uudelleen oikein. 

 
6.4.7 Myöhästynyt lähtö 
 Jos kilpailijat myöhästyvät lähdöstä, heidän täytyy lähteä lähtöportin kautta 

ensimmäisellä mahdollisella lähettäjän määräämällä hetkellä muita kilpailijoita 
häiritsemättä. 

 
6.4.7.1 Jos kilpailija myöhästyy lähdöstä omasta syystään, hänen lähtöaikansa tulee 

olemaan lähtöluettelon lähtöaika. Jos myöhästynyt lähtö johtui 
ylitsepääsemättömästä esteestä (force majeure) kilpailun tuomarineuvosto päättää 
hänen lähtöaikansa. 

 
6.5 LÄHTÖNUMEROT 
6.5.1 Yleistä 
 Kaikissa IBU:n kilpailuissa kilpailijoilla täytyy olla liivi, jossa heidän lähtönumeronsa 

on edessä, takana ja molemmilla sivuilla. Kilpailijoilla on lisäksi oltava lähtönumero 
molemmissa reisissä. Kilpailijat ovat vastuussa siitä, että heidän lähtönumeronsa 
pysyvät kiinnitettynä vaadituilla paikoilla kilpailun aikana. Kilpailijan käyttämän 
lähtönumeron ja osuusvärin tulee olla numeroltaan ja väriltään se, joka on määrätty 
kilpailun lähtöluettelossa kilpailijalle kyseiseen kilpailuun 

 
6.5.1.1 Numerointi 
 Talviolympialaisissa, MM-kilpailuissa, nuorten MM-kilpailuissa,  
 M-Cup –kilpailuissa ja EM-kilpailuissa lähtönumerosarjat jokaisessa lähdössä tulee 

alkaa numerolla yksi (1) ja jatkua numerojärjestyksessä viimeiseen numeroon asti. 
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6.5.1.2 Väri 
 Lähtönumeroiden värin tulee selvästi erottua kankaan pohjaväristä. 
 
6.5.1.3 Lähtönumeroiden koko 
 Lähtönumeroiden koot, joita on käytettävä IBU:n kilpailuissa, kuvataan 

yksityiskohtaisesti materiaaliluettelossa. 
 
6.5.2 Lähtönumeroiden väri kilpailuissa 
6.5.2.1 Normaali-, pika-, takaa-ajo- ja yhteislähtökilpailuissa kaikkien kilpailijoiden 

lähtönumerot tulee olla samanlaiset. 
 
6.5.2.2 Viestikilpailut 
 Lähtönumeroiden värit joukkueen sisällä tulee olla seuraavasti: punainen lähtevälle 

jäsenelle, vihreä toiselle, keltainen kolmannelle ja sininen neljännelle. 
 
6.6. SÄÄOLOSUHTEET 
6.6.1 Lämpötila 
 Ampumahiihtokilpailuja ei saa aloittaa, jos ilman lämpötila on alle - 20 astetta 

celsiusta mitattuna kylmimmästä kohdasta (ampumaradalla tai kilpailureitillä) 1,5 
metriä maanpinnan yläpuolelta. 

 
6.6.2 Tuulen aiheuttama kylmyys 
 Jos lämpötila on -15 astetta tai kylmempi on tuulen vaikutus otettava huomioon. 

Siinä tapauksessa, että tuulen aiheuttama kylmyystekijä on korkea, kilpailun 
tuomarineuvosto neuvoteltuaan IBU:n lääketieteellisen komitean jäsenen tai kilpailun 
lääkärin kanssa päättää kilpailun aloittamisesta tai jatkamisesta. Hiihdettävää reittiä 
voidaan myös muuttaa, jotta voidaan välttää tuuliset alueet. 

Lämpötila 
Tuule
n 
nopeu
s 

 
 10 

 
 5 

 
 0 

 
 -5 

 
 -10 

 
 -15 

 
 -20 

 
 -25 

 
 -30 

 
10km
/h 

 8,6 2,7 -3,3 -9,3 -15,3 -21,1 -27,2 -33,2 -39,2 

15 
km/h 

 7,9 1,7 -4,4 - 10,6 -16.7  -22,9  -29,1 -35,2 -41,4 

20 
km/h 

 7,4 1,1  -5,2  -11,6  -17,9  -24,2  -30,5 -36,8 -43,1 

25 
km/h 

 6,9 0,5  -5,9  -12,3  -18,8  -25,2  -31,6 -38 -44,5 

30 
km/h 

6,6 0,1  -6,5  -13  -19,5  -26  -32,6 -39,1 -45,6 

35 
km/h 

6,3  -0,4  -7  -13,6  -20,2  -26,8  -33,4 -40 -46,6 

40 
km/h 

 6  -0,7  -7,4  -14,1  -20,8  -27,4  -34,1 -40,8 -47,5 

45 
km/h 

 5,7  -1  -7,8  -14,5  -21,3  -28  -34,8 -41,5 -48,3 

50 
km/h 

 5,5  -1,3  -8,7  -15  -21,8  -28,6  -35,4 -42,2 -49 

55 
km/h 

 5,3  -1,6  -8,5  -15,3  -22,2  -29,1  -36 -42,8 -49,7 

60 
km/h 

5,1  -1,8  -8,8  -15,7  -22,6  -29,5  -36,5 -43,4 -50,3 
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Huomautukset taulukko 2: 
1.This is only a guide - decision to start or not will be made by the Competition Jury in 
consultation with the 
   IBU Medical Delegate or the Competition Physician. 
2.  Top shaded line is the -20 degree Celsius equivalent boundary. 
3.  Wind speed is to be measured at height of 1.5 m on the range. 
4.  Temperature is measured at 1.5 m at the coldest competition area. 
 
 
7. HIIHDON SÄÄNNÖT 
 
7.1. YLEISTÄ 
 
7.1.1 Yleistä hiihdon säännöistä 
 Kilpailijoiden on kuljettava  määrätty kilpailureitti oikeassa järjestyksessä ja oikeaan 

suuntaan suksin, kantaen asettaan, jossa on vähintään vaadittu patruunamäärä. 
Kilpailijoiden on seurattava tarkalleen merkittyä reittiä.  He eivät saa käyttää 
liikkumiseen mitään muuta kuin suksia ja sauvoja sekä omaa lihasvoimaansa. Kaikki 
hiihtotekniikat ovat sallittuja. 

 
 Ajanottoa tai muita tarkoituksia varten kilpailijan tulee kuljettaa elektronisia 

lähettimiä kilpailun aikana toisessa tai molemmissa nilkoissaan ohjeiden mukaisesti. 
Lähetintä ei saa ottaa pois muualla kuin virallisessa poistopisteessä kilpailun jälkeen. 
Lähettimen rakenteen tulee olla sellainen, että se ei häiritse kilpailijan liikkumista 
kilpailun aikana. Yksittäisen lähettimen maksimi paino saa olla 25 gr. 

 
7.1.1.1 Keskeyttäminen 
 Jos kilpailija keskeyttää kilpailun ennen maalia, hänen täytyy ilmoittaa siitä 

ensimmäiselle kohtaamalleen toimitsijalle. Kilpailija on velvollinen luovuttamaan 
kilpailunumeronsa ja ajanottotunnistimet maalin varustarkastukseen niin nopeasti 
kuin mahdollista. 

 
7.1.2 Aseen kantaminen 
 Asetta täytyy kantaa selässä piippu ylöspäin. Jos ase vioittuu kilpailun aikana siten, 

että sitä ei voi kantaa selässä, se täytyy kantaa kädessä ampumaradalle ja vaihtaa 
se siellä välittömästi joukkueen vara-aseeseen. 

 
7.1.3 Väärä reitti 
 Jos kilpailija hiihtää väärälle reitille, hänen tulee palata takaisin siihen pisteeseen, 

josta hän harhautui väärälle reitille. Kilpailijan on palattava takaisin samaa reittiä 
pitkin, jota hän hiihti harhaan. Tehdäkseen niin, kilpailija saattaa joutua hiihtämään 
oikeaa hiihtosuuntaa vastaan ja hän on täysin vastuussa siitä, että ei häiritse tai 
vaaranna muita kilpailijoita. Virheen tekemisestä ei tule rangaistusta niin kauan kuin 
muita kilpailijoita ole häiritty. 

 
7.1.4. Ohittaminen ja väistäminen 
 Kilpailija, joka on ohittamassa toista kilpailijaa, tulee huutaa "Track". Kilpailijan, 

joka ohitetaan, on vapautettava hiihtolatu tai -ura ohittavan kilpailijan edestä 
ensimmäisellä "Track" -huudolla siitä huolimatta, että latu on riittävän leveä.  Latua 
ei tarvitse antaa viimeisellä 50 m:llä ennen maaliviivaa ja viimeisellä 50 m:llä ennen 
viestin vaihtoaluetta. 

 
7.1.5 Sakkokierrosten kiertäminen 
 Kaikissa kilpailuissa, joissa ammunnan sakkona on 150 metrin sakkokierros, 

kilpailijoiden täytyy hiihtää sakkokierros kutakin osumatonta osumatäplää kohden, 
välittömästi ammunnan jälkeen. 
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7.1.5.1 Vastuu 
 Kilpailijat ovat itse vastuussa siitä, että he kiertävät oikean määrän sakkokierroksia 

välittömästi ammunnan jälkeen. Sakkokierroksia ei ole sallittu kiertää myöhemmin. 
 
7.1.5.2 Väärä sakkokierrosten määrä 
 Jos kilpailijat kiertävät liian monta sakkokierrosta järjestäjien virheen tai 

toimimattoman taulun vuoksi, kilpailun tuomarineuvosto päättää sopivasta 
aikahyvityksestä. 

 Kilpailun järjestäjän tulee varmistua, että jokaisessa kilpailussa, jossa 
sakkokierroksia käytetään, keskimääräinen sakkokierroksen hiihtoaika kirjataan ylös, 
perustuen vähintään viiteen kilpailijaan. 

    
7.1.6. Luistelu viesti-, yhteislähtö- ja ryhmälähtökilpailussa 
 Luistelutekniikan (yksi- tai kaksipuoleisen) käyttö on kielletty lähtöviivan 

jälkeisellä ladutetulla osalla viesti-, yhteislähtö- tai ryhmälähtökilpailuissa. 
 
7.2 ESTÄMINEN 
 Toisten kilpailijoiden estäminen on ankarasti kielletty kilpailun aikana. Tämä koskee 

myös esineiden pudottamista kilpailureiteille tai ampumapaikalle siten että se 
häiritsee muita kilpailijoita. 

 
7.3 VARUSTEIDEN VAIHTAMINEN, KORJAAMINEN JA AVUSTAMINEN 
 
7.3.1 Suksien ja sauvojen vaihtaminen 
 Kilpailija saa kilpailun aikana vaihtaa toisen suksen, mutta vain jos suksi tai side on 

rikkoutunut. Rikkoutuneet sauvat ja käsihihnat saa vaihtaa rajoituksetta. 
Vaihdettujen suksien ja sauvojen pitää olla IBU:n materiaaliluettelon mukaiset. 

 
7.3.2 Voitelu ja varusteiden korjaaminen 
 Kilpailijat eivät saa muuttaa suksiensa luisto-ominaisuuksia lisäämällä mitään aineita 

suksiin kilpailun aikana. He saavat korjata varusteitaan kilpailun aikana edellyttäen, 
että he eivät ota keneltäkään mitään apua. 

 
7.3.3 Aseen korjaaminen, vaihto ja patruunat 
 Avustaminen aseen korjauksessa on sallittua vain ampumaradalla kilpailun 

asemestarin tai ampumapaikan toimitsijan avustamana. Aseen saa vaihtaa 
ainoastaan ampumapaikalla. Kilpailijat saavat vastaanottaa patruunoita reitin varrella 
ja ampumapaikalla. 

 
7.3.4 Virvokkeet 
 Kilpailijat voivat käyttää virvokkeita kilpailun aikana. Kilpailijat voivat kantaa 

mukanaan virvokkeita tai ne voidaan antaa heille. 
 
7.3.5 Muu avustaminen 
 Kilpailijat eivät saa vastaanottaa mitään apua keneltäkään henkilöltä, paitsi mitä 

näissä säännöissä on todettu. 
 
 
8 AMMUNNAN SÄÄNNÖT 
8.1  YLEISTÄ 
 
8.1.1 Ammunnan säännöt 
 Kaikki ampuminen harjoitusten ja kilpailun aikana tapahtuu ampumaradalla. 

Kilpailussa kilpailijan tulee ampua jokaisen hiihto-osuuden jälkeen, lukuun ottamatta 
viimeistä, joka päättyy maaliin tai viestin vaihtoon. Taulukossa 1 kohdassa 1.3.10 on 
kuvattu ammunnan yksityiskohdat. Stadionalueen ulkopuolella aseiden tulee olla 
laukussa tai pussissa. 
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8.2. ERITYISSÄÄNNÖT ERI KILPAILULAJEILLE 
 
8.2.1 Ampumapaikan valinta 
 Normaali- ja pikakilpailussa kilpailijat  saavat valita ampumapaikan vapaasti. Takaa-

ajo-,yhteislähtö- ja pikakilpailussa, joissa on ryhmälähtö, kilpailijoiden täytyy mennä 
järjestyksessä ampumapaikoille alkaen paikasta 1 ja valiten pienin vapaa paikka. Kun 
takaa-ajokilpailussa kaikki ampumapaikat on täytetty aloitetaan uudestaan 
ampumapaikasta 1.  Yhteislähtökilpailussa ensimmäinen ammunta suoritetaan 
lähtönumeron osoittamaan tauluun ja muissa ammunnoissa paikat täytetään 
tulojärjestyksessä paikasta 1 alkaen. Viestikilpailuissa käytetään ensimmäisessä 
ammunnassa joukkueen lähtönumeron määräämää ampumapaikkaa. Sen jälkeen 
ampumapaikat täytetään tulojärjestyksessä ampumapaikasta 1 alkaen. 

 
8.2.2 Viestikilpailut - varapatruunat 
 Viestikilpailussa jokaisen kilpailijan täytyy ampua viisi (5) laukausta ja jos 

osumatäpliä jää pystyyn, hänen täytyy käyttää kolmea (3) varapatruunaa kunnes 
kaikkiin viiteen osumatäplään on osuttu tai kunnes kaikki kahdeksan (8) patruunaa 
on ammuttu. Varapatruunat täytyy ladata yksitellen käsin. Niitä ei saa ladata suoraan 
lippaasta.. 

 
8.3 AMPUMA-ASENNOT 
 
8.3.1 Makuuasento 
 Makuuammunnassa kilpailijoiden on noudatettava seuraavia sääntöjä. Kivääri saa 

olla kosketuksessa vain käsien, olkapään ja posken kanssa. Asetta kannattavan 
käden ranteen alaosan on oltava selvästi irti maasta (lumesta). 

 
8.3.2 Pystyasento 
 Pystyammunnassa kilpailijoiden on noudatettava seuraavia sääntöjä. Heidän on 

seisottava ilman tukea. Aseen kanssa kosketuksessa saavat olla vain kädet, olkapää, 
poski sekä olkaa lähinnä oleva rinta. Asetta kannattavaa käsivartta saa pitää rintaa 
vasten tai tukea lantioon. 

 
8.3.2.1 Suksien poisotto 
 Toisen tai molempien suksien poisotto on kielletty ammunnan aikana, mukaan lukien 

harjoittelu ja kohdistusammunta. Suksien alle ei saa laittaa mitään esineitä. 
 
8.3.3 Sijoittuminen ampumapaikalla 
 Kilpailijan on varmistauduttava ammunnan aikana, ettei mikään osa hänen 

kehostaan tai varusteistaan ylitä ampumapaikan reunojen merkkinä olevia 1,5 
metrin punaisia viivoja tai niiden jatkeita. 

 
8.3.4 Pakkotoimenpiteet 
 Jos ampumapaikan toimitsija huomauttaa kilpailijaa, että hänen ampuma-asentonsa 

tai sijoittuminen ampumapaikalla ei ole sääntöjen mukainen, kilpailijan on heti 
korjattava virhe. 

 
8.4 AMMUNNAN APUVÄLINEET 
 
8.4.1 Ampumahihnan käyttö 
 Ampumahihnan käyttö on sallittu sekä makuu- että pystyammunnassa. 
 
8.4.2 Lippaan käyttö 
 Kullakin ampumapaikalla vaadittavat viisi ( 5 ) patruunaa  saa ladata lipasta 

käyttäen. Mikäli patruunoita on kadonnut lippaasta tai tulee laukeamattomia, uutta 
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lipasta ei saa käyttää lataamiseen. Sellaiset patruunat täytyy ladata yksitellen. Jos 
lipas on kadonnut, se voidaan korvata uudella lippaalla.   

8.5 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 
 
8.5.1 Yleistä 
 Ammunta on sallittu vain ampumaradalla virallisesti hyväksyttyinä aikoina. On 

kiellettyä tehdä aseella liikkeitä, jotka saattavat vaarantaa ihmisiä tai liikkeitä, jotka 
muut saattavat käsittää vaarallisiksi. Aseen piipun on oltava ampumapenkan 
etureunan etupuolella koko ammunnan ajan. Kun ampumaradalla ammutaan, kukaan 
ei saa mennä ampumalinjan etupuolelle. TV-henkilöstö ja valokuvaajat ovat omalla 
vastuullaan tämän linjan etupuolella ammunnan aikana. Urheilija on kokoajan 
vastuullinen toimintansa ja aseensa turvallisuudesta. 

 
8.5.2 Lataaminen ja patruunoiden poisto 
 Aseen saa ladata ja aseesta saa poistaa patruunat vain aseen osoittaessa taulujen 

suuntaan. Lippaan, joka sisältää patruunoita, asettaminen aseen lipasaukkoon on 
osa lataamissuoritusta. Siirtyessään ampumapaikalta toiselle kilpailijan täytyy ensin 
poistaa patruunat aseestaan ja panna ase selkäänsä normaaliin kantoasentoon. 

 
8.5.2.1 Turvallisuustarkastus ammunnan jälkeen 
 Jokaisen ampumasuorituksen jälkeen aseen on oltava lataamaton - tämä tarkoittaa, 

että patruunapesässä tai lipasaukossa olevassa lippaassa ei saa olla yhtään 
patruunaa. Kuitenkin on sallittua jättää hylsy ja tyhjä lipas aseeseen viimeisen 
laukauksen jälkeen. 

 Harjoituksissa ja kohdistusammunnassa kilpailijan täytyy suorittaa 
turvallisuustarkistus ampumaradalla ammunnan jälkeen avaamalla lukko ja 
poistamalla lipas lipasaukosta piipun osoittaessa tauluille tai ylöspäin. 

 Kilpailijan on myös poistettava kaikki patruunat aseen tukista ja lippaista ennen 
poislähtöään ampumapaikalta. 

 
8.5.3 Tähdätyt laukaukset 
 Kaikki laukaukset on ammuttava tähdättyinä tauluja kohti (kilpailu- tai 

pahvitauluihin). 
 
8.5.4 Aseen selästä ottaminen ampumaradalla 
 Kilpailija ei saa ottaa aseensa kantovaljaan hihnoja olkapäältään ennen kuin hän on 

tullut ampumapaikalle, josta hän ampuu. Hänen täytyy ylittää ampumapaikan 
reunaviiva molemmilla jaloillaan ja asettaa molemmat sauvat maahan vaakatasoon 
ennen kuin poistaa aseen kantoasennosta. 

 
8.5.5 Turvallisuus maalissa 
 Kaikissa IBU:n kilpailuissa täytyy olla yksi tai useampia toimitsijoita heti maalialueen  

jälkeisellä alueella. He avaavat jokaisen kilpailijan aseen lukon. Tämä tarkastus saa 
tapahtua vain silloin kun aseen piippu osoittaa suoraan ylöspäin. Samalla toimitsija 
tarkistaa patruunapesästä poistuneen hylsyn. Jos turvallisuustarkastusta ei tehdä, 
kilpailijan on tehtävä se itse. Kaikki patruunat aseen tukista ja lippaista on 
poistettava. 

 
8.6 LAUKEAMATTOMAT, KADONNEET PATRUUNAT JA VIOITTUNEET ASEET 
 
8.6.1 Laukeamattomat ja kadonneet patruunat tai lippaat 
 Kilpailija saa korvata laukeamattomat tai kadonneet patruunat ja lippaat mukanaan 

kantamillaan varapatruunoilla tai lippailla.  Jos hän ei kanna varapatruunoita tai 
lippaita,  kilpailija voi saada puuttuvat patruunat tai lippaat ampumapaikan 
toimitsijalta kohottamalla kätensä ja sanomalla kuuluvasti " AMMUNITION "  ja 
maansa nimen.  Toimitsija  välittää ne kilpailijalle. Toimitsija saa patruunoita 
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joukkueen vara-aseesta tai joukkueen huoltohenkilöstöltä, jotka ovat ampumapaikan 
takana. Kilpailijat voivat ottaa vastaan patruunoita ja lippaita myös reitin varrella. 

 
8.6.2 Vioittuneet aseet 
 Jos asetta tarvitsee korjata, kilpailija voi korjata sen itse tai saada apua, mutta vain 

kilpailun asesepältä tai ampumaradan toimitsijalta. Ellei asetta saada toimimaan, se 
voidaan vaihtaa joukkueen vara-aseeseen. 

 
8.6.2.1 Vara-ase 
 Ase, joka on vioittunut kilpailun aikana tai on teknisten toimintahäiriöiden vuoksi 

käyttökelvoton, voidaan vaihtaa joukkueen vara-aseeseen, joka on tarkistettu ja 
merkitty varustetarkastuksessa ja asetettu vara-aseille määrättyyn asetelineeseen 
ampumaradalla ennen kilpailua. Kilpailijan täytyy tämän jälkeen jatkaa kilpailua 
vara-aseella. 

 
8.6.2.2 Aseen Lippaan/ patruunoiden vaihto 
 Jos ase on vahingoittunut tai lipas kadonnut, kilpailija itse saa hiihtää ampumaradan 

vara-asetelineelle ja vaihtaa aseensa tai korvata lippaansa ja sen jälkeen jatkaa 
ampumapaikalleen. 

 Ammunnan aikana kilpailijan täytyy kättä nostamalla osoittaa, että hän tarvitsee 
vara-aseen. Kun ampumaradan toimitsija reagoi pyyntöön, kilpailija osoittaa 
kivääriään ja sanoo kuuluvasti "Rifle"  ja maansa nimen.  Toimitsija hakee 
joukkueen vara-aseen vara-asetelineestä ja antaa sen kilpailijalle. 

 
8.6.3 Ei aikahyvitystä 
 Aseen korjauksesta, vaihdosta tai varapatruunoiden vastaanotosta ei saa mitään 

aikahyvitystä. 
 
8.6.4 Ampumaradan toimitsijain toiminta 
 Kaikkien toimitsijoiden täytyy olla valppaina huomaamaan, jos kilpailija nostaa käden 

pyytääkseen varapatruunoita tai aseen vaihtoa. Toimitsijoiden täytyy  reagoida 
viipymättä ja liikkua nopeasti  vähentääkseen sitä aikaa, joka kuluu patruunoiden 
tuomiseen tai vara-aseen vaihtoon. 

 
8.7 TAULUJEN VIRHEET JA TOIMINTAHÄIRIÖT 
 
8.7.1 Väärin viritetty taulu 
 Jos kilpailijalla on väärin viritetty taulu, pystytaulu makuuammunnassa tai 

päinvastoin, väärässä asennossa oleva taulu on muutettava heti oikeaan asentoon. 
Kilpailijan tulee aloittaa ammunta alusta. 

 
8.7.2 Taulun toimintahäiriö 
 Jos taulu ei toimi , kilpailijalle täytyy osoittaa toinen taulu. Ja viallinen taulu täytyy 

poistaa käytöstä. 
 
8.7.3 Ristiin ampuminen ja toisen kilpailijan tauluun osuminen 
 Jos kilpailija virheellisesti ampuu tauluun, johon toinen kilpailija on ampumassa, 

virheellisesti ampuva ampuja tulee välittömästi keskeyttää. Jos yhteenkään 
osumatäplään ei ole osuttu, oikeaan tauluun ampuva kilpailija saa jatkaa ampumista. 
Jos virheellisesti ampuva kilpailija on osunut, täytyy taulu virittää heti ja oikeaan 
tauluun ampuva kilpailija jatkaa sen jälkeen ampumista. 

 
8.7.3.1 Ennen kuin edellä mainittu taulu viritetään, osumat ja niiden sijainti täytyy merkitä 

kirjallisesti ylös. Siinä tapauksessa, pika-, takaa-ajo-,yhteislähtö- ja viestikilpailuissa, 
ampumaradan toimitsijan täytyy sanoa kilpailijalle, montako sakkokierrosta hänen 
täytyy  kiertää. 
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8.7.3.2 Jos kilpailija ampuu väärään tauluun, eikä kukaan toinen kilpailija ammu kyseiseen 
tauluun, kilpailijan tulee saada jatkaa ammuntaa häiriöttä. Kilpailijan osumiksi 
lasketaan vain oikeassa taulussa olevat osumat. 

 
8.7.3.3. Kilpailuissa, joissa ampumapaikka määräytyy lähtönumeron mukaan,   
 kilpailijan täytyy ampua numeronsa mukaiselta paikalta, jos toisen  
 kilpailijan toiminta ei estä tätä. 
 
8.7.4 Aikahyvitys ja vastuu 
 Niissä tapauksissa, joissa kilpailija menettää aikaa tauluvirheestä johtuen, joka ei ole 

hänen oma virheensä tai on taulun toimintahäiriö, kilpailun tuomarineuvosto tekee 
päätöksen sopivasta aikahyvityksestä. 

 
8.7.4.1 Oma virhe 
 Jos kilpailija tekee virheen, kuten väärään tauluun ampuminen tai valitsee taulun, 

joka ei ole viritetty, hän on itse vastuussa virheestään eikä saa aikahyvitystä. 
 
8.7.5 Ammunnan tulosten merkitseminen 
 Järjestäjä  vastaa  kaikista ammunnan tulosten kirjaamisesta. Jokainen kilpailussa 

ammuttu laukaus täytyy havainnoida kolmella toisistaan riippumattomalla henkilöllä 
tai menetelmällä. Talviolympialaisissa, MM- ja M-Cup-kilpailuissa järjestelmän tulee 
muodostua elektronisesta taulujen tuloslaskentajärjestelmästä ja toimitsijoiden 
kahdesta erillisestä tulosten kirjaamisjärjestelmästä. 

 
9 MAALI, KILPAILUAIKA JA TULOKSET 
 
9.1 MAALI 
 
9.1.1 Maaliintulohetki 
 Maaliintulo on hetki kun kilpailijan tai joukkueen kilpailuaika päättyy. Sähköistä 

ajanottoa käytettäessä maaliintulohetki on se, kun kilpailija katkaisee valokennon 
säteen maalilinjalla. Käsiajanotossa maaliintulo katsotaan siitä, kun kilpailijan yksi 
tai molemmat jalat ylittävät maalilinjan. Viestikilpailuissa aika lasketaan viimeisestä 
maaliin saapuvasta joukkueen jäsenestä. 

 
9.2 KILPAILUAIKA 
 Kilpailuaika on se ajanjakso, joka on kulunut kilpailusuoritukseen ja jonka 

perusteella kilpailijan tai joukkueen sijoitus määräytyy tulosluettelossa.  Kilpailuaika 
sisältää aina kilpailun tuomarineuvoston määräämät rangaistukset tai myöntämät 
hyvitykset. 

 
9.2.1 Normaalikilpailut 
 Kaikissa normaalikilpailuissa kilpailijan aika on lähdön ja maalin välinen aika, johon 

lisätään mahdolliset sakkominuutit. 
 
9.2.2 Pika-, takaa-ajo- ja yhteislähtökilpailut 
 Kaikissa pika-, takaa-ajo- ja yhteislähtökilpailuissa kilpailijan aika on lähdön ja 

maalin välinen aika. Takaa-ajo- ja yhteislähtökilpailuissa ensimmäinen kilpailija, joka 
ylittää maaliviivan, mahdolliset rangaistukset huomioiden,  julistetaan voittajaksi. 
Tämä pätee myös seuraaviin sijoihin. 

 
9.2.3 Kierroksella kiinniotetut kilpailijat takaa-ajossa ja yhteislähdössä 
 Talviolympialaisten, MM- EM- ,M-cup- ja IBU-cupkilpailujen takaa-ajo- ja   
 yhteislähtö-kilpailuissa, jos  johtava kilpailija ohittaa kierroksella toisen  
 kilpailijan kilpailureitillä ennen ampumapaikkaa, tulee ohitettavan  
 kilpailijan keskeyttää sopivassa paikassa ampumaradalla. 
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9.2.4 Viestikilpailut 
 Kaikissa viestikilpailuissa joukkueen jäsenen kilpailuaika on lähdöstä tai vaihdosta 

vaihtoon tai maaliin kulunut aika. Viestijoukkueen kokonaisaika on ensimmäisen 
jäsenen lähdöstä viimeisen jäsenen maaliintuloon kulunut aika. Saapuvan jäsenen 
aika pysähtyy, kun hän ylittää ajanottolinjan hänen tullessaan vaihtoalueelle ja 
lähtevän kilpailijan aika alkaa samalla hetkellä. Olympialaisissa, MM-, M-cup-, EM- ja 
IBU-cupin kilpailuissa ne joukkueet, jotka eivät ole suorittaneet viimeistä ammuntaa 
ennen ensimmäisen joukkueen maaliintuloa pysäytetään ammunnan ja 
sakkokierrosten jälkeiseen väliaikapisteeseen. Joukkueet saavat tuloksissa sijaluvun, 
jolla he saavuttavat väliaikapisteen ja saavat myös sijoituksensa mukaiset 
maapisteet kilpailusta. 

 
9.2.4.1. Viestikilpailuissa joukkueen sijoitus määräytyy joukkueiden viimeisten kilpailijoiden 

maaliintulojärjestyksen mukaan. Paitsi, jos kilpailun tuomarineuvosto on määrännyt 
rangaistuksia tai antanut hyvityksiä. 

  
 
9.2.5 Sama aika - tasatulos 
 Jos kahdella tai useammalla kilpailijalla normaali- tai pikakilpailussa on sama aika,  

on heidät tuloksissa asetettava samalle sijoitukselle.   
 Takaa-ajo-, yhteislähtö ja viestikilpailuissa olympialaisissa, MM-, nuorten MM-, M-

cup- ja EM-kilpailuissa jos maalikameran kuvaa tulkitsemalla ei paremmuutta voida 
ratkaista, on tasatulos mahdollinen. Tasatuloksesta annetaan sama määrä pisteitä. 

 
9.2.6. Maalikameran kuva 
 Talviolympialaisissa ja MM-kilpailujen, Nuorten MM- ,M-cup-, IBU-cup- ja EM -

kilpailujen takaa-ajo-, yhteislähtö-,  ja viestikilpailuissa maalikamera täytyy sijoittaa 
maalilinjalle kuvaamaan maaliintulot. Kamera täytyy asettaa tarkalleen maaliviivan 
kohdalle sellaiseen asentoon, että kamera näkee koko maalilinjan. Jos maalikameraa 
tarvitaan ratkaisemaan maaliintulojärjestys, niin järjestys maalikameran kuvassa 
määrä järjestyksen. Päätöksen teko perustuu siihen, kun ensimmäisen jalan 
ensimmäinen osa ylittää maaliviivan. Kilpailun tuomarineuvosto päättää 
maaliintulojärjestyksen maalikameran kuvan perusteella. 

 
9.2.6.1 Maalin videokamera 
 Talviolympialaisissa ja MM-kilpailuissa, Nuorten MM- ja MCup –, IBU- 
 cup- ja EM- kilpailuissa videokamera täytyy asettaa maalialueelle siten,  
 että se nauhoittaa kilpailijoiden kilpailunumerot, heidän ylittäessään  
 maaliviivan. Tätä suositellaan myös muihin kilpailuihin. 
 
9.2.7 Väliajat 
 Talviolympialaisissa, MM-kilpailuissa, nuorten MM- ja MCup -kilpailussa ajat täytyy 

olla saatavissa jokaisen ammunnan jälkeen sähköiselle tulostaululle, 
tiedotusvälineille ja joukkueille. Väliaikapiste asetetaan sakkokierroksen jälkeen ja 
kaikille kilpailijoille otetaan väliaika jokaisen ammunnan jälkeen. 

 
9.3 AJANOTTOJÄRJESTELMÄT 
 
9.3.1 Vaatimukset 
 Kilpailuaika täytyy ottaa sähköisillä välineillä käsiajanoton varmistamana. 

Käsiajanottoa käytetään vain, jos sähköinen järjestelmä ei toimi kilpailun aikana. 
Ajanottojärjestelmien tekniset vaatimukset on esitetty liitteessä A. 

 
9.3.2 Mittayksiköt 
 Sähköisesti ja käsiajanotolla otetut kilpailuajat täytyy merkitä ylös 1/10 sekunnin 

(0.1) tarkkuudella. 
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9.4. KILPAILUTULOKSET 
 
9.4.1 Yleistä 
 Tulokset on asiakirja, johon kilpailijoiden tai joukkueiden suoritukset on merkitty. 

Järjestäjä on vastuussa tulosten tekemisestä ja jakamisesta paperilla. Englannin 
kieltä käytetään tuloksissa kaikissa IBU:N kilpailuissa. Samoissa tuloksissa voidaan 
käyttää useampaa kuin yhtä kieltä. Vahvistamattomien ja lopputulosten täytyy 
sisältää seuraavat tiedot. 

 
 a. Tapahtuman nimi ja sijaintipaikka. 
 b. Kilpailulaji, aika ja päivämäärä. 
 c. Tiedot kilpailureitistä ja säästä. 
 d. Kilpailun tuomarineuvoston jäsenten nimet 
 e. Teknisen valvojan allekirjoitus. 
 f.  Ilmoittautuneiden lukumäärä ja tuloksen saaneiden kokonaismäärä. 
 g. Lähtemättä jääneiden ja keskeyttäneiden lukumäärä. 
 h. Merkinnät määrätyistä rangaistuksista ja aikahyvityksistä. 
 i.  Sarakkeet seuraaville merkinnöille: 
     - sijoitusnumerot järjestyksessä ensimmäisestä viimeiseen; 
     - lähtönumerot; 
     - kilpailijoiden suku- ja etunimi; 
     - maa tai joukkue; 
     - ammutut sakot kultakin ampumapaikalta; 
     - ammutut sakot yhteensä 
     - hiihtoaika 1/10 (0.1) sekunnin tarkkuudella; 
     - kokonaisaika ja joukkueen aika ( viestissä ); 
     - voittajalle hävitty aika 
     - Maailman cup pisteet ( tarvittaessa) 
     - Maiden cup -pisteet (Nations Cup)(tarvittaessa) 
 Takaa-ajokilpailussa ainoat  ajat jotka esitetään ovat voittajan kilpailuaika . 

Seuraavaksi sijoittuneille kirjataan voittajalle hävitty aika. 
 
9.4.1.1 Tasatulos 
 Jos on tasatulos ( sama  kilpailuaika ) saman tuloksen saaneille kilpailijoille annetaan 

sama sijoitus tuloksissa, lähinnä seuraavalle sijoitukselle ei sijoiteta ketään. 
 
9.4.2 Tuloslajit 
 Tuloksia on kolmea eri lajia: väliajat, vahvistamattomat ja lopputulokset. 
 
9.4.2.1 Väliajat 
 Väliajat kuvaavat kilpailun tilannetta kilpailun aikana ja  ovat ainoastaan 

informatiivisia. Ne esitetään tulostaululla, virallisen kuuluttajan kuuluttamana ja ne 
ovat saatavilla sähköisestä tiedotusjärjestelmästä. 

 
9.4.2.2 Vahvistamattomat tulokset 
 Vahvistamattomat tulokset ovat järjestäjän tekemä virallinen asiakirja viimeisen 

maaliintulon jälkeen. Vahvistamattomat tulokset ovat perustana vastalauseisiin. 
Vahvistamattomat tulokset täytyy julkaista ja kiinnittää ilmoitustauluun maalialueella 
ja kilpailutoimistossa niin pian kuin on mahdollista viimeisen kilpailijan maaliintulon 
jälkeen. 

 Vahvistamattomien tulosten ilmoitustaululle panoaika täytyy kirjoittaa tuloksiin ja 
teknisen valvojan täytyy allekirjoittaa ne. 

 
9.4.2.3 Lopputulokset 
 Lopputulokset on kilpailun viralliset tulokset. Lopputulokset täytyy julkaista heti kun 

vastalauseaika on ohi ja heti kun kilpailun tuomarineuvosto on tehnyt päätöksensä 
sille jätetyistä vastalauseista. 
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9.4.3 Tuloskirja 
 Talviolympialaisissa, MM-kilpailuissa, nuorten MM-kilpailuissa, M-Cup-, ja maanosien 

mestaruuskilpailuissa, kaikkien kilpailujen lopputuloksista ja muista tärkeistä 
tiedoista,  täytyy tehdä tuloskirja. Tuloskirja sisältää seuraavat tiedot: 

 a. kilpailutapahtuman ohjelma; 
 b. osanottoluettelo- maat, kilpailijat, valmentajat; 
 c. kilpailun tuomarineuvoston ja vetoomustuomarineuvoston päätökset; 
 d. kaikki lopputulokset, asianmukaisin pisteluetteloin ja otsakesivuin 
 Kaikki tulossivut täytyy julkaista ainoastaan valkoisella paperilla. 
 
9.4.4. Tulosten jakelu 
 Kaikissa IBU:n kilpailuissa kopio tuloskirjasta täytyy jakaa kaikille maille, jotka ovat 

osallistuneet kilpailutapahtumaan. 
 Jos tätä ei voida tehdä ennen heidän lähtöään, tuloskirja täytyy lähettää postitse 

heti, kun se on valmis. Tuloskirja ja cd täytyy lähettää lisäksi seuraaville: IBU:lle. 
Lisäksi M-cupin päätöskilpailussa  tehty tuloskirja ja cd täytyy jakaa kaikille maille, 
jotka ovat osallistuneet johonkin M-cup -kilpailutapahtumaan kilpailukauden aikana. 

 
 
10. VASTALAUSEET 
 
10.1 YLEISTÄ 
 Vastalauseet on toimitettava kirjallisena IBU:n n virallista vastalauselomaketta 

käyttäen kilpailun sihteerille, kilpailun tuomarineuvostoa varten, ja siihen on 
liitettävä 50 Euron maksu tai vastaava summa isäntämaan valuutassa. Jos 
vastalause hyväksytään, raha maksetaan takaisin. Jos vastalause hylätään, raha 
menee IBU:lle. 

 
10.2 VASTALAUSETYYPIT 
 
10.2.1. Vastalauseet kilpailukelpoisuudesta 
 Kilpailijan kilpailukelpoisuutta koskevat vastalauseet voidaan jättää milloin tahansa 

ennen ko. kilpailun vastalauseajan päättymistä. 
 
10.2.2 Vastalauseet kilpailun aikana ja kilpailun jälkeen 
 Vastalauseet, jotka koskevat kilpailijoiden ja kilpailujoukkueen jäsenten sääntöjen 

rikkomuksia, toimitsijoiden tekemiä virheitä tai kilpailuolosuhteita ja 
vahvistamattomia tuloksia on jätettävä ajanjakson kuluessa, joka alkaa kilpailun 
alkamisesta ja päättyy 15 minuuttia vahvistamattomien tulosten julkaisemisen 
jälkeen. Järjestäjän täytyy tehdä selvä ilmoitus heti, kun vahvistamattomat tulokset 
asetetaan ilmoitustaululle, jotta jokainen tulee tietoiseksi vahvistamattomien 
tulosten julkaisusta. 

 
10.2.3. Uusinta tai peruutus 
 Jos vastalauseen tutkiminen paljastaa niin vakavia asioita, että ne tekevät kilpailun 

urheilullisen arvon kyseenalaiseksi tai jos kilpailun tuomarineuvosto omien 
havaintojensa perusteella tekee saman johtopäätöksen, kilpailun tuomarineuvosto 
voi päättää, että kilpailu uusitaan tai että kilpailu mitätöidään ilman uusintaa. 
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11  RANGAISTUKSET 
 
11 Rangaistukset on esitetty IBU:n kurinpitosäännöissä. 
 
 
12 MAAILMANMESTARUUSKILPAILUT - TAPAHTUMAN SÄÄNNÖT 
 
12.1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 
12.1.1 Toimivalta ja termit 
 MM- ja nuorten MM-kilpailut ovat IBU:n tapahtumia ja  ne pidetään sen valvonnassa 

miehille, naisille, M21, N21, M19 ja N19 sarjoille. Tässä luvussa MM-kilpailut 
tarkoittavat myös nuorten kilpailuja ellei ole erikseen mainittu. 

 
12.1.2 Ajankohta 
 MM-kilpailut pidetään vuosittain miehille ja naisille samalla kertaa IBU:n hallituksen 

hyväksyminä päivinä. Olympiavuosina MM-kilpailuja ei pidetä. Nuorten MM-kilpailut 
(M20, N20, M19 ja N19 ) pidetään vuosittain IBU:n määrittämänä aikana. Jos 
talviolympialaisissa ei ole jotakin IBU:n virallista lajia, MM-kilpailut pidetään sen lajin 
osalta myös olympiavuosina. 

 
12.1.3. Parhaat kilpailijat – Taloudellinen vastuu ja valinnat 
 MM-kilpailuiden järjestäjän täytyy maksaa 30 parhaan miehen ja 30  
 parhaan naisen majoitus ja ruokailut korkeintaan 12 päivältä MM- 
 kilpailuiden aikana. Parhaiden urheilijoiden määrittäminen tehdään  
 M-Cup:n kokonaispisteiden perusteella MM-kilpailuiden alkamispäivän   
 tilanteen mukaan. 
 
 
12.2 JÄRJESTÄJÄN NIMITTÄMINEN JA KISAISÄNNYYDEN 
 MYÖNTÄMINEN 
 
12.2.1 Yleistä 
 MM-kilpailujen järjestäminen annetaan IBU:n jäsenliitolle. Paikka määrätään IBU:n 

kongressissa ainakin neljä vuotta, mutta ei yli viisi vuotta ennen kisoja. 
 
12.2.2 Isännyyden hakeminen 
 Jäsenliittojen, jotka haluavat järjestää MM-kilpailut, on lähetettävä kirjallinen 

anomuksensa IBU:n pääsihteerille viimeistään 90 päivää ennen IBU:n kongressia. 
 Hakumaksut ovat seuraavat: 
 Ensimmäisen kerran hakija: Maksu on 45 000€ 
 Jos kandidaatti ei saa kilpailuja maksusta palautetaan kolmannes 15 000 €. 
 Toisen kerran hakija: Hakumaksu on 30 000€ 
 Jos kandidaatti ei saa kilpailuja maksusta palautetaan puolet 15 000 €. 
 Kolmannen kerran ja sen jälkeisillä kerroilla hakumaksu on 10 000 €. Jos 

kandidaatti ei saa kisoja maksusta ei saa palautetta. 
  
 Kilpailupaikka täytyy olla luokiteltu IBU:n luokittelun mukaisesti A-lisenssillä 

kilpailuiden hakuhetkellä. Hakemus tulee jättää käyttämällä IBU:n virallista 
hakemuskaavaketta ja  kansallisen liiton puheenjohtajan tai pääsihteerin on 
allekirjoitettava se. 

 
12.2.3 IBU:n kilpailutapahtuman isännöintisopimus 
 Välittömästi sen jälkeen, kun MM-kisaisännyys on myönnetty, IBU:n, kansallisen 

liiton ja järjestäjän valtuuttaman edustajan on allekirjoitettava IBU:n 
kilpailutapahtuman isännöintisopimus. Allekirjoitus merkitsee, että IBU, kansallinen 
liitto ja järjestäjä hyväksyvät ja tulevat suorittamaan vaadittuna aikana ne tehtävät, 
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toimenpiteet ja velvollisuudet, jotka on merkitty sopimukseen. Kopio IBU:n 
kilpailutapahtuman isännöintisopimuksesta annetaan kansalliselle liitolle ja 
järjestäjälle. 

 
12.3 TAPAHTUMAN AIKATAULU JA OHJELMA 
 
 Järjestäjä laatii kilpailun aikataulun ja ohjelman yhteistoiminnassa RD:n  kanssa. 

Ohjelma täytyy lähettää IBU:lle viimeistään kaksi vuotta ennen kilpailuiden alkua. 
Ohjelman vahvistaa IBU:n tekninen komitea ja hyväksyy IBU:n hallitus vähintään 
yhtä vuotta ennen MM-kilpailujen aloitusta. 

 
12.4 Raportointi järjestelyjen edistymisestä 
 Järjestäjän on säännöllisin väliajoin tiedotettava työn edistymisestä IBU:lle. 
 
12.5. TIEDOTUKSET JA KUTSUT 
 
12.5.1. Alustava tiedote 
 Viimeistään vuotta ennen MM-kilpailuja järjestäjän on lähetettävä alustava tiedote 

kaikille IBU:n jäsenliitoille ja IBU:n toimistolle. Tiedotteesta on käytävä ilmi kaikki 
oleellinen tieto, mitä kansalliset liitot tarvitsevat tässä vaiheessa. 

 
12.5.2. Virallinen ennakkokutsu 
 Viimeistään vuosi ennen MM-kilpailija järjestäjän on lähetettävä RD:n hyväksymä 

ennakkokutsu kaikille IBU:n jäsenliitoille ja IBU:n toimistolle. 
 Kutsun pitää sisältää kaikki asiat, joita kansalliset liitot tarvitsevat tässä vaiheessa. 
 
12.5.3. Virallinen kutsu 
 Viimeistään MM-kisoja edeltävänä vuonna 1. syyskuuta mennessä järjestäjä lähettää 

virallisen RD:n hyväksymän kutsun kaikille IBU:n kansallisille jäsenliitoille ja IBU:n 
toimistolle. Viisumin tarvitseville liitoille lähetään tarvittavat kutsut.Tiedote sisältää 
Järjestäjän ohjeen mukaisen yksityiskohtaisen selvityksen. 

 Kutsun voi myös lähettää sähköisessä muodossa sähköpostina ja asettaa näkyville 
järjestäjän kotisivuille. Kotisivuille asettamisesta tulee ilmoittaa sähköpostilla. 

 
12.6 OSANOTTO 
 
12.6.1  MM-kilpailun kiintiöt 
  
12.6.1.1 Maksimimäärät ilmoittautumisesta tapahtumaan ja osallistumisesta 

normaali- ja pikakilpailuihin 
 Kullakin jäsenlajiliitolla on oikeus ilmoittaa kilpailutapahtumaan enintään 8 mies- ja 8 

naiskilpailijaa ja kilpailuun saa osallistua 4 mies- ja 4 naiskilpailijaa. Kiintiön lisäksi 
edellisen vuoden MM-kilpailujen tai talviolympialaisten voittajat normaali- ja 
pikakilpailuissa sekä miehissä että naisissa saavat oikeuden ilmoittautua 
tapahtumaan ja osallistua kilpailuun. Tätä ei lasketa vähentävästi heidän oman 
maansa kiintiöstä. 

 
12.6.1.2 Takaa-ajokilpailut 

60 parasta kilpailijaa karsintakilpailusta oikeutetaan lähtemään takaa-ajokilpailussa. 
 
12.6.1.3 Yhteislähtökilpailut 

Yhteislähtökilpailuun mukaan pääsevät 30 kilpailijaa valitaan seuraavasti: Ensiksi 
normaali-, pika- ja taka-ajokilpailun kyseisten MM-kisojen mitalistit. Seuraavat 15 
kilpailijaa valitaan sen hetkisen M-cup:n kokonaispistetilanteen perusteella mitalistit 
ml. Loput paikat 30 asti täytetään kyseisissä MM-kilpailuissa normaali-, pika- ja 
takaa-ajokilpailuissa saavutettujen M-cup:n pisteiden perusteella. 
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Lähtönumerot kilpailijoille määräytyvät seuraavasti: MM-kilpailuissa ensimmäisen 
henkilökohtaisen kilpailun voittaja saa numeron 1, toisen kilpailun voittaja numeron 
2 ja kolmannen kilpailun voittaja numeron 3. Hopeamitalistit saavat samoin 
perustein numerot 4 – 6 ja pronssimitalistit numerot 7 – 9. M-cup:n pisteiden 
perusteella valittavat saavat kilpailunumerot 10:stä alkaen jne. Jos kilpailija on 
voittanut enemmän kuin yhden mitalin henkilökohtaisista kilpailuista, hän saa 
pienimmän ansaitsemansa kilpailunumeron. Hänen takanaan olevat kilpailijat 
vastaavasti nousevat pykälällä ylöspäin. Vastaavasti toimitaan jos useampi kilpailija 
on voittanut enemmän kuin yhden mitalin tai jos yksi tai useampi osanotto-oikeuden 
saanut kilpailija jää pois kilpailusta. 
Yhdestä maasta voi kilpailuun osallistua vain neljä (4) kilpailijaa paitsi jos mitalistien 
joukossa on enemmän kuin neljä kilpailijaa yhdestä maasta. Kaikilla mitalisteilla on 
osallistumisoikeus. Ulkopuolella maan kiintiön edellisen vuoden talviolympialaisten 
tai MM-kisojen yhteislähdön voittaja saa osallistua kilpailuun. Jos hän ei ole saanut 
lähtöoikeutta yllämainituilla perusteilla hän saa numeron 30.        

 
12.6.1.4. Viestikilpailut 
 30 parasta maata, miehissä ja naisissa, perustuen edellisen vuoden maiden cup-

pisteisiin saavat ilmoittaa viestijoukkueen. Jos joku 30 parhaan joukosta on pois 
seuraava joukkue saa osallistumisoikeuden jne. 

 
12.6.1.5. Sekaviesti 
 Sekaviestiin voi osallistua enintään 30 joukkuetta (yksi/maa). 
 Miesten ja naisten yhteenlaskettujen maapisteiden perusteella määritetään 

joukkueiden osallistumisoikeus. Jos joku 30 parhaan joukosta on pois seuraava 
joukkue saa osallistumisoikeuden jne. 

 
 
12.6.2 Nuorten MM-kilpailujen kiintiöt 
 
12.6.2.1. Maksimimäärät ilmoittautumisesta tapahtumaan ja osallistumisesta 

kilpailuihin 
Kukin maa saa ilmoittaa enintään viisi M21, N21, M19 ja N19 sarjan kilpailijaa. 
Ilmoittautumiset tiettyihin kilpailuihin nuorten MM-kilpailuissa ovat: 
 

12.6.2.2. Normaali- ja pikakilpailuihin osallistumiset 
 Enintään neljä (4) kilpailijaa maata kohden saa osallistua normaali- ja 

pikakilpailuihin kussakin sarjassa. 
 Edellisen vuoden maailmanmestari saa osallistua maansa kiintiön ulkopuolella 

seuraavan vuoden vastaavaan kilpailuun, jos hän kilpailee edelleen samassa 
sarjassa.   

 
12.6.2.3 Takaa-ajokilpailu 
 60 parasta kilpailijaa karsintakilpailuista saavat osallistua M21-, 
 N21, M19- ja N19-sarjoissa. 
 
12.6.2.4 Viestikilpailut 
 Jokainen maa voi ilmoittaa yhden joukkueen M21-, N21-, M19- ja N19-sarjoissa. 

parhaat maat voivat ilmoittaa viestijoukkueen. Kilpailija voi kilpailla vain yhdessä 
viestijoukkueessa. 

 
12.6.2.5 Joukkueen johto 

Sääntöjen kohdassa 1.5.1.1 f on määritetty muun joukkueen jäsenten määrä.   
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12.7 PALKINNOT 
 
12.7.1. Viralliset mitalit 
 Kilpailijat, joiden sijoitus on ensimmäinen, toinen ja kolmas, normaali-, pika-, takaa-

ajo- ja yhteislähtökilpailussa saavat IBU:n kulta-, hopea- ja pronssimitalin, kussakin 
omansa . 

 Viestissä ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneen joukkueen jokainen 
jäsen palkitaan IBU:n kulta-, hopea- ja pronssimitalilla. Mitalit jaetaan vain 
kilpailuissa, joissa vähintään kolme kilpailijaa tai joukkuetta. 

 
12.7.1.1 Palkintojen jako 
 Virallisten MM-kilpailujen palkintojenjakotilaisuuden täytyy sisältää lipun- 
 noston ja kansallishymnit. Kilpailijoilla ei saa olla mukanaan kilpailuvälineitä. 
 
12.7.1.2 Kukitus 
 Välittömästi kilpailun jälkeen järjestetään kukitus, johon osallistuu henkilökohtaisissa 

kilpailuissa kahdeksan parasta ja kuusi parasta viestijoukkuetta. Kilpailijoilla saa olla 
mukanaan  kilpailuvälineitä. 

 
12.7.2 Muut palkinnot 
 Järjestelytoimikunta ja muut yhteisöt voivat antaa muita palkintoja. 
 
12.8 Johtajan liivit 
 Kilpailijat sekä miehissä, että naisissa, jotka johtavat sen hetkisen M-Cupin 

normaali-, pika- , takaa-ajo- ja yhteislähtökilpailuissa ja M-Cupin 
kokonaispistetilastossa tulee pukea MM-kilpailujen aikana "M-cupin Johtajan Liivi" 
lähtönumeron sijasta. 

  
 M-cupin Johtajan Liivin värit 
 a. Kokonaispisteiden johtaja - keltainen 
 b. Normaali-, pika-, takaa-ajo ja yhteislähtökilpailun johtajat punainen 
 c. Kokonaispisteiden johtaja, joka johtaa samalla käytävää kilpailulajia – 

keltainen/punainen yhdistelmä 
 
13 TALVIOLYMPIALAISET - TAPAHTUMAN SÄÄNNÖT 
 
13.1 SÄÄNNÖT 
 Kansainvälinen olympiakomitea käyttää ylintä valtaa talviolympialaisissa.  

Kuitenkin näitä sääntöjä noudatetaan talviolympialaisissa, ellei olympialaisten 
määräyksissä ole toisin määrätty. 

 
13.2 AIKATAULU JA OHJELMA 
 Neuvoteltuaan RD/ teknisen valvojan kanssa järjestäjä tekee kilpailujen aikataulun ja 

ohjelman. Tekninen komitea tarkistaa aikataulun ja ohjelman ja IBU:n hallituksen 
täytyy hyväksyä ne. 

 
13.3. MAIDEN KIINTIÖT 
 Maiden ilmoittautumis- ja kilpailuihin osallistumiskiintiöt määräytyvät kahden  
 edellisen MM-kilpailuiden maapisteiden perusteella.  
 Maapisteet  lasketaan kolmen parhaan urheilijan tuloksista normaalimatkalla  

ja  pikamatkalla sekä viestistä. Lopullinen osallistujien määrä sovitaan KOK:n ja 
IBU:n välillä. 

 
1.3.1. Järjestävän maan kiintiö 
 Järjestävällä maalla on oikeus vähintään yhteen kilpailijaan/ joukkueeseen kussakin 

kilpailussa (pl. Takaa-ajo ja yhteislähtö). Nämä kilpailijat sisältyvät KOK:n ja IBU:n 
sopimaan kiintiöön. 
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14 MAANOSIEN MESTARUUSKILPAILUT JA MAANOSIEN  CUP -KILPAILUT  -  
TAPAHTUMAN SÄÄNNÖT 

 
14.1. MAANOSIEN MESTARUUSKILPAILUT 
 
14.1.1 Yleistä 
 Maanosien mestaruuskilpailut ovat IBU:n kilpailutapahtumia ja ne järjestetään sen 

alaisuudessa miehille, naisille, M20-vuotiaille ja N20-vuotiaille. Näitä sääntöjä 
noudatetaan seuraavissa mestaruuskilpailuissa. 

 a. Aasian mestaruuskilpailuissa (ACH) 
 b. Euroopan mestaruuskilpailuissa (OECH) 
 c. Pohjois-Amerikan mestaruuskilpailuissa (NACH) 
 d. Etelä-Amerikan mestaruuskilpailuissa (SACH) 
 EB/IBU myöntää EM-kilpailut ja teknisen komitean suositusten perusteella. 
 
 IBU:lla on ylin päätösvalta maanosien mestaruuskilpailuissa ja maanosien cup-

tapahtumissa. Näitä sääntöjä noudatetaan. 
    
14.1.2 Kilpailulajit 
 Maanosan mestaruuskilpailujen viralliset kilpailulajit ovat seuraavat: 
 Normaali-, pika-, takaa-ajo-, yhteislähtö- ja viestikilpailu. 
 Kaikki IBU:n sarjojen mukaiset maanosan kilpailijat ovat oikeutettuja 
 ottamaan osaa kilpailuihin. 
  
14.1.3 Sopivuus ja osanotto-oikeus 

Kaikkien IBU:n jäsenliittojen ampumahiihtäjät ovat oikeutettuja osallistumaan. 
Kuitenkin vain järjestävän maanosan jäsenliittojen joukkueiden jäsenet ovat 
oikeutettuja osallistumaan maanosan mestaruuskilpailuihin. Osanottokiintiöt asettaa 
järjestävän maanosan organisaatiot. 

 
14.1.4 Kilpailusäännöt 

IBU:n kilpailusääntöjä noudatetaan maanosien mestaruuskilpailuissa. Maanosan 
organisaatiot voivat valmistella ja ottaa käyttöön erityissääntöjä.   
 

14.1.5 Palkinnot 
Viralliset IBU:n mitalit annetaan palkinnoksi seuraavasti: ensimmäinen sija - kulta; 
toinen - hopea; kolmas - pronssi. Kunniapalkintoja voidaan antaa maanosien 
organisaatioiden määrittämällä tavalla. 

 
14.2 AMPUMAHIIHDON MAANOSAN / ALUEELLISET CUP-KILPAILUT 
 
14.2.1 Yleistä 

Maanosien/ alueelliset cupkilpailut ovat IBU:n kilpailutapahtumia. Kilpailut ovat 
avoimia IBU:n jäsenille. Niitä ei voi järjestää MM-kilpailuiden kanssa 
samanaikaisesti. 
 

 14.2.2 Kilpailujen järjestäminen 
Jokainen IBU:n jäsenmaa voi järjestää yhden tai useamman maanosan/alueellisen 
cup-kilpailun. Ajankohdasta päättää IBU. 
 

14.2.3 Kilpailusäännöt 
 IBU:n kilpailusääntöjä noudatetaan maanosien/alueellisissa cup- 
 kilpailuissa. Maanosan organisaatiot voivat valmistella ja ottaa käyttöön  
 erityissääntöjä.   
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15. MAAILMANCUP-TAPAHTUMAN SÄÄNNÖT 
 
15.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 
15.1.1. Päätösvalta 
 M-Cupit ovat IBU:n tapahtumia ja ne pidetään IBU:n alaisuudessa miehille ja naisille. 

Näitä sääntöjä noudatetaan M-Cupin kilpailutapahtumissa. 
 
15.1.2. Tekniset valvojat ja kansainväliset tuomarit 
 Matkustus-, majoittumis- ja ateriakustannukset ja IBU:n teknisen valvojan ja 

kansanvälisten tuomarien päivärahakustannukset ovat järjestäjän vastuulla siltä 
ajalta, joka heiltä edellytetään osallistumaan kilpailutapahtumaan, IBU:n voimassa 
olevien maksuperusteiden mukaisesti. 

 
15.1.3 Parhaat kilpailijat - Rahallinen vastuu ja valinta 
 Jokaisen M-cup-kilpailutapahtuman järjestäjän täytyy maksaa majoitus- ja 

ateriakustannukset 25 parhaille mies- ja naisampumahiihtäjille maksimissaan 
seitsemältä vuorokaudelta kolmen kilpailun tapahtumassa ja viideltä päivältä kahden 
kilpailun tapahtumassa, 

 Parhaiden ampumahiihtäjien valinta käynnissä olevalle kilpailukaudelle, joulukuun 
loppuun saakka, tehdään edellisen vuoden M-cup kokonaispistetaulukon 
kärkisijoitusten perusteella. Valinnat kilpailukauden sille osalle, joka alkaa 
tammikuun ensimmäisenä päivänä, tehdään joulukuun lopun M-cup 
kokonaispistetaulukon kärkisijoitusten perusteella ja valinnat helmikuun 
ensimmäisenä päivänä alkavalle kaudelle tehdään tammikuun lopun M-cup 
kokonaispistetaulukon perusteella loppuosalle kilpailukautta. 

 Paras maa maapisteissä palkitaan IBU:n toimesta M-cupin finaalissa. 
  
15.2 MAAILMANCUP VUOSITTAINEN AIKATAULU 
 
15.2.1 Kilpailujen lukumäärä kauden aikana 
 Kilpailujen kausittaisen lukumäärän päättää IBU:n hallitus teknisen komitean 

esittämänä. 
 
15.2.2 M-Cupin vuosikalenteri 
 M-Cup tapahtumat pidetään ennen ja jälkeen vuosittaisen MM-kilpailun tai 

talviolympialaisten. Ne pidetään IBU:n hallituksen asettamissa aikarajoissa. 
  
15.3 JÄRJESTÄJÄN NIMITTÄMINEN JA KISAISÄNNYYDEN MYÖNTÄMI- 
 NEN 
 
15.3.1 Nimitysvalta 
 IBU:n hallitus nimeää teknisen komitean suositusten perusteella M-Cup tapahtumien 

järjestäjät. 
 
15.3.2 M-Cup tapahtuman isännyyden anominen 
 Anomukset M-cup kilpailutapahtuman järjestämiseksi täytyy anovan jäsenliiton 

lähettää IBU:n pääsihteerille ennen IBU:n hallituksen määräämää takarajaa. Anojalla 
tulee olla A-lisenssi. IBU:n pääsihteerille lähetettävät anomukset täytyy tehdä 
viralliselle IBU:n hakemuslomakkeelle. Kansallisen liiton puheenjohtajan tai 
pääsihteerin on allekirjoitettava hakemus. 

 
15.3.2.1 Kansallinen liitto voi anoa useitakin M-Cup tapahtumia järjestettäväkseen saman 

kauden aikana. 
 Normaalisti maa voi järjestää vain yhden M-Cup tapahtuman kilpailukauden aikana. 
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15.3.3 IBU:n kilpailutapahtuman järjestämissopimus 
Välittömästi sen jälkeen kun IBU:n M-cup-kilpailutapahtuma on myönnetty, IBU, 
kansallinen liitto ja järjestäjän valtuuttaman edustajan täytyy allekirjoittaa IBU:n 
kilpailutapahtuman järjestämissopimus. Allekirjoitus merkitsee sitä, että IBU, 
kansallinen liitto ja järjestäjä hyväksyvät ja tulevat täyttämään vaaditussa ajassa 
tehtävät, toimenpiteet ja velvollisuudet, jotka on määritetty sopimuksessa. 

 
15.4 MAAILMANCUP -OHJELMA 
 
 IBU:n hallitus laatii M-Cup kilpailutapahtuman ohjelman  keskusteltuaan kilpailun 

järjestäjän, TV tuotannon ja teknisen komitean kanssa. 
 
15.5 KUTSUT 
 Järjestäjä lähettää M-Cup -tapahtuman RD:n hyväksymän kutsun kaikille IBU:n 

jäsenliitoille ja IBU:n toimistoon viimeistään kolme kuukautta ennen 
kilpailutapahtuman alkua. Kutsun voi myös lähettää sähköisessä muodossa 
sähköpostina ja asettaa näkyville järjestäjän kotisivuille. Kotisivuille asettamisesta 
tulee ilmoittaa sähköpostilla. 

 
 
15.6 OSANOTTO 
 
15.6.1 Ilmoittautuminen tapahtumaan ja osanottokiintiöt 
 Perustuen edellisen vuoden  M-Cupin maiden cup-pisteiden (Nations Cup Score) 

lopputuloksiin, maat voivat osallistua seuraavilla mies- ja naismäärillä 
ampumahiihdon M-cup-kilpailutapahtumiin. 

 
 Maiden sijoitus    Kilpailuun osallistuminen Ilmoittautuminen YHT  
 1-5   6  8 30 
 6-10  5  7 25 
 11-15  4  6 20 
 16-20  3      5 15 
 21-25  2  4 10 
 26-30  1  3(4) 5 
 Villikortti    3 3 
       108 
 
 MM-kilpailuissa joissa on viesti mailla 26-30 on oikeus ilmoittaa 4  
 kilpailijaa. 
 
 Villinkortin määritys ja päämäärä 
 Kolme villiä korttia mahdollistaa urheilijalle mahdollisuuden osallistua  
 M- cupkilpailuun, vaikka se ei ole mahdollista maan kiintiön puitteissa.   
 Villikortti on mahdollista saada yhdelle miehelle ja naiselle maata  
 kohden  delle M-cupjaksolle. Tarvittaessa sitä voidaan jatkaa seuraavalle 

jaksolle. 
 
 Aloitus 
 Villin kortin myöntäminen aloitetaan IBU-cupin piteiden pohjalta  
 ensimmäisen jakson jälkeen kaudella 2010-2011. 
 
 Oikeutettu kilpailija 
 Kolme parasta yksittäistä kilpaijaa (IBU-cup kokonaispisteissä) maasta,   
 jolla ei ole kiintiötä M-cupissa ja jos he ovat saavuttaneet pika- tai  
 normaalikilpailussa  tuloksen, joka enintään 12% huonompi kolmen  
 parhaan keskiajasta. 
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 Villinkortin uusiminen 
 Villinkortin urheilija, joka saavuttaa korkeintaan 115% huonomman   
 tuloksen kolmen parhaan keskiajasta M-cupjaksolla uudistaa   
 osallistumisoikeutensa seuraavalle jaksolle. Kauden päätteeksi maiden  
 kiintiöt määräytyvät sääntöjen kohdan 15.6.2 mukaisesti.  

Villiinkorttiin oikeutut kilpailijat voivat saada sen jo seuraavan kauden ensimmäiselle 
jaksolle. Jokainen kilpailija maan kiintiössä tai villillä kortilla kilpaileva saa 
maapisteitä ja M-cuppisteitä sekä listataan tuloksiin ja pistetilastoihin. 

 
15.6.2 Ylentäminen ja alentaminen 
 Kauden jälkeen maiden ylentäminen ja alentaminen M-cupin ja IBU- 
 cupin välillä tehdään seuraavasti: 
 Maat 1 – 27 M-cupin maapisteissä uusivat automaattisesti paikkansa  
 seuraavalle kaudelle. Kaikki muut maat pudotetaan IBU-cupiin siksi  
 kunnes ne ovat kolmen parhaan joukossa IBU-cupissa pl. Sellaiset  
 maat, jotka ovat 1- 27 joukossa M-cupissa. Nämä kolme maata  
 varmistavat oikeuden osallistua M-cupiin seuraavalle kaudelle. 
 
15.6.3 Osanotto-oikeus M-cupfinaaliin IBU-cupin tulosten perusteella 
 M-cupfinaaliin maa voi ilmoittaa yli kiintiönsä niin monta kilpailijaa kun  
 sillä on 10 parhaan joukossa IBU-cupin pisteissä. Kuitenkin enintään   

kaksi/maa. Kilpailuun voidaan ilmoittaa kuka tahansa osallistumisoikeuden omaava 
kilpailija. 

  
15.6.4. Takaa-ajokilpailut 

Takaa-ajokilpailussa 60 parasta kilpailijaa karsintakilpailusta oikeutetaan 
osallistumaan kilpailuun. 

 
15.6.5. Yhteislähtökilpailut 

Yhteislähtökilpailuun osallistumisoikeus on 25 parhaalla kilpailijalla MC-kilpailuiden 
kokonaispisteiden perusteella ja loput viisi paikkaa täytetään kyseisen M-
cuptapahtuman pisteiden perusteella. Jos kahdella kilpailijalla on samat pisteet, M-
cupin kokonaispisteissä parempi saa osallistumisoikeuden. Jos joku 25 parhaan 
joukosta on pois, hänen paikkansa täytetään M-cupin kokonaispistelistalta. 
Lähtönumero 1 on M-cupin pisteiden ykkönen jne. Viisi viimeistä numeroa saavat 
kyseisen tapahtuman pisteiden perusteella mukaan päässeet. 
 

15.6.6 Viestikilpailut 
 Miesten ja naisten kilpailussa maapisteiden perusteella 30 parasta maata voi 

osallistua viestikilpailuun. 
 
15.6.7 Maat, jotka ilmoittautuvat myöhästyneenä 
 Ne maat, jotka eivät ole ilmoittaneet osallistumisestaan määräaikaan mennessä, 

saavat osallistua, jos järjestäjä sen sallii ja jos RD/tekninen valvoja sen hyväksyy . 
 
15.7 MAAILMAN CUPIN JOHTAJAN LIIVI 
 
15.7.1 Yleistä 
 Ne mies- ja naiskilpailijat, jotka ovat viimeisen M-Cup pistetilaston mukaan johdossa 

normaali-, pika-, takaa-ajo- ja yhteislähtökilpailuissa ja jotka ovat M-Cup:n 
kokonaispistetilaston yhteispisteissä johdossa, pitää kantaa kilpailun aikana "M-cup 
johtajan liiviä" lähtönumeron sijasta. 

 
15.7.2 Maailman Cupin johtajan liivin värit 
 Johtajan liivissä on kilpailijan numero ja seuraavat värit 
        a.  Kokonaiskilpailun johtajat - keltainen 
 b. Normaali-, pika-, takaa-ajo- ja yhteislähtökilpailun johtajat -  punainen. 
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c. Kokonaiskilpailun johtaja joka on samalla johdossa käynnissä olevassa 
 yksittäisessä kilpailulajissa – keltainen/punainen yhdistelmä 

 
 Liiviin voidaan painaa lähtönumero.  IBU:lla on oikeudet liivin  mainoksiin. 
 
15.7.3 Johtajan liivien hankkiminen 
 IBU varaa johtajan liivit ja toimittaa ne M-Cupin tapahtumapaikalle. 
 
15.7.4 Kukitus 

Kukitus järjestetään heti kilpailun jälkeen kahdeksalle parhaalle kilpailijalle ja 
kuudelle joukkueelle. Kilpailijoilla tulee olla heidän  
lähtönumeronsa ja heillä saa olla mukaan kilpailuvälineensä. 
 

15.8 MAAILMANCUPIN PISTELASKUJÄRJESTELMÄ 
 
15.8.1 Yleistä 
 Pistelaskujärjestelmää käytetään kuvaamaan kilpailijoiden, 
 viestijoukkueiden ja maiden saavutuksia kilpailuissa läpi M-cup-kilpailukauden. 
  Voittajia ovat kilpailukauden korkeimmat lopulliset pisteet saaneet kilpailijat, maat ja 

joukkueet. 
 
15.8.1.1 Pisteytettävät kilpailut 
 Seuraavista kilpailusta lasketaan pisteet. 
 a.  Maailmancup - kokonaiskilpailu 
 b.  Maailmancup - normaalikilpailu 
 c.  Maailmancup - pikakilpailu 
 d. Maailmancup - takaa-ajokilpailu 
 e. Maailmancup - yhteislähtökilpailu 
 f.  Maailmancup – viestikilpailu 
 g. Maailmacup - sekaviestikilpailu 
 h.  Maailmancup - maiden välinen kilpailu 
 

15.8.2 Pisteiden määräytyminen 

 MM-kilpailuissa ja M-Cup-kilpailuissa tai talviolympialaisissa annetaan kahdenlaisia 
pisteitä: maailmancup - pisteitä ja maiden välisen kilpailun pisteitä. 

 
15.8.2.1 Normaali-, pika-, takaa-ajo-, yhteislähtö-  ja viestikilpailun pisteytys 
 Pisteytys määräytyy seuraavasti jokaisessa M-Cupin, MM-kilpailujen tai 

talviolympialaisten normaali-, pika-, takaa-ajo-, yhteislähtö- , viesti- ja 
sekaviestikilpailuissa: 

 1.  60 pist 2. 54 pist 
 3. 48 pist 4. 43 pist 
 5. 40 pist 6. 38 pist 
 7. 36 pist 8. 34 pist 
 9. 32 pist 10. 31 pist 
 Seuraavat sijat aina yksi piste vähemmän...40. 1 pist. 
 
15.8.2.2 Maiden  välisen cup-kilpailun pisteytys 
 Pisteitä annetaan seuraavasti jokaisesta  M-Cupin, MM-kilpailun tai 

talviolympialaisten normaali- ja pikakilpailusta 
 1. 160 pist 2. 154 pist 
 3. 148 pist 4. 143 pist 
 5. 140 pist 6. 138 pist 
 7. 136 pist 8. 134 pist 
 9. 132 pist 10. 131 pist 
 Seuraavat sijat aina yksi piste vähemmän. 
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 Viestikilpailuista M-Cupissa, MM-kilpailuissa ja talviolympialaisissa pisteitä jaetaan 
seuraavasti: 

 1. 420 pist 2. 390 pist 
 3. 360 pist 4. 330 pist 
 5. 310 pist 6. 290 pist 
 7. 270 pist 8. 250 pist 
 9. 230 pist 10. 220 pist 
 11. 210 pist 12. 200 pist 
 13. 190 pist 14. 180 pist 
 15. 170 pist 16. 160 pist 
 17. 150 pist 18. 140 pist 
 19. 130 pist 20. 120 pist 
 21. 110 pist 22. 100 pist 
 23. 90 pist 24. 80 pist 
 25. 70 pist 26. 60 pist 
 27. 50 pist 28. 40 pist 
 29. 30 pist 30. 20 pist 
 
 
15.8.3. Pistelaskun perusteet 
 
15.8.3.1 M-Cupin kokonaispisteet, normaali-, pika-, takaa-ajo-, yhteislähtö-, 
 viest- ja sekaviestiikilpailuissa 
 Pisteytys perustuu kilpailukauden M-cup- ja MM-kilpailujen tai talviolympialaisten 

normaali-, pika-, takaa-ajo-, yhteislähtö-, viesti-ja sekaviestikilpailuihin. 
 
15.8.3.2 Maiden välinen kilpailu 
 Pisteytys perustuu kaikkiin  kilpailukauden M-cup- ja MM-kilpailujen tai 

talviolympialaisten normaali-, pika- ja viestikilpailuihin. 
 
15.8.4 LASKENTA 
 
15.8.4.1 M-cup:n kokonaiskilpailu 
 Kaikille kilpailijoille M-cup:n kokonaispistekilpailu perustuu normaali-, pika-, takaa-

ajo-ja yhteislähtökilpailuihin. Pisteet, ennalta määrätystä kilpailumäärästä lasketaan 
yhteen ja summa on M-cup:n kokonaiskilpailupistemäärä. 

 
15.8.4.2 Maailmancupin normaali-, pika-, takaa-ajo- ja  yhteislähdön pisteytys 
 Kunkin tyyppisen kilpailun M-cup-pisteet lasketaan samalla tavalla laskemalla yhteen 

kunkin lajin, määrätyn määrän, kilpailujen kilpailulaji- pisteet. 
 
15.8.4.3 Maiden välinen cup-kilpailu 
 Maiden välinen cup-kilpailu lasketaan seuraavasti: 
 Kolmen parhaan urheilijan/maa pisteet normaali- ja pikakilpailuissa ja siihen lisätään 

viestikilpailussa saavutetut pisteet. Summasta tulee tuon maan kokonaispistemäärä. 
Siihen asti kilpailutapahtumissa kerääntynyt summa tulee maan väliaikaiseksi 
sijoitukseksi kunkin tapahtuman jälkeen. 

  
15.8.5 Tasapelin ratkaiseminen lopullisissa pisteissä 

Jos pistelaskussa syntyy tasapisteet missä tahansa pistelaskussa kilpailukauden 
kuluessa tai lopussa parhaiten sijoittunut kilpailija tai maa on se, joka on voittanut 
enemmän ensimmäisiä sijoja ja jos vielä senkin jälkeen on tasapeli niin se, joka on 
voittanut enemmän toisia sijoja jne. 
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15.8.6 Maailman cup -pisteet 
15.8.6.1 Väliaikainen paremmuusjärjestys (ranking) 
 Jokaisen M-Cup-, MM-kilpailujen ja talviolympialaisten jälkeen kilpailun järjestäjän 

täytyy laatia ja jakaa väliaikainen maailmancupin sijoitusluettelo, joka perustuu 
kyseisen ja sitä aikaisempien kilpailujen tuloksiin. 

 
15.8.6.2 Lopullinen sijoitus 
 Maailmancupin finaalin järjestäjän tulee laatia ja jakaa maailmancupin ja maiden 

välisen cup-kilpailun lopulliset tulokset kaikille kansallisille liitoille, jotka ovat 
osallistuneet johonkin kauden kilpailuista. 

 
15.9 PALKINNOT 
 
16.9.1 Yleistä 
 Maailmancupin pokaalit jaetaan kilpailukauden lopussa. Jako perustuu 

maailmancupin lopullisiin pisteisiin. 
 
15.9.2 Palkintojen jakoperusteet 
 Maailmancup pokaaleja jaetaan seuraavasti: 
 a. Maailmancupin kokonaiskilpailu - paras mies ja nainen 
 b. Maailmancupin normaalikilpailu - paras mies ja nainen 
 c. Maailmancupin pikakilpailu - paras mies ja nainen 
 d. Maailmancupin takaa-ajokilpailu - paras mies ja nainen 
 e. Maailmancupin yhteislähtökilpailu - paras mies ja nainen 
 f. Maailmancupin viestit - paras maa /  miehet ja naiset 
 g. Maailmancupin sekaviestit - paras maa   
 h. Maailmancupin maiden välisen kilpailun voittaja - paras maa/miehet ja naiset 
 
15.9.3 Pokaalien omistusoikeus 
  
 Maailman Cupin pokaalit tulevat voittajiensa omistukseen seuraavasti: 
 a. Maailmancupin kokonaiskilpailun, normaali-, pika-, takaa-ajo- ja 

yhteislähtökilpailujen voittajat saavat pokaalit omakseen. 
 b. Maailmancupin viestin pokaalit tulevat maan omaisuudeksi. 
 c. Maailmancupin maiden välisen kilpailun kannu on ikuisesti kiertävä palkinto, jonka 

IBU pitää itsellään. Voittajamaat saavat pienoiskannut joka vuosi. 
 
15.9.4 Pokaalien hankinta 
 IBU hankkii ja kustantaa M-Cupin pokaalit. 
 
15.9.5 Maailmancupin ja maiden välisen cupin kunniakirjat 
 Kunniakirjat annetaan 10 parhaiten sijoittuneelle kilpailijalle ja maalle kaikista M-

cupin ja maiden välisen cup-kilpailun luokista. Palkintojen jako tapahtuu 
maailmancupin finaalissa sopivassa tilaisuudessa. Finaalikilpailun järjestäjä 
velvoitetaan hankkimaan IBU:n ohjeiden mukaiset kunniakirjat. 

 
15.9.7 Muut palkinnot 
 Järjestelytoimikunta ja muut yhteisöt voivat antaa muita palkintoja. 
 
15.9.8 Rahapalkinnot 
 Rahapalkinnot sallitaan IBU:n hallituksen kulloinkin määräämin summin. 
 
16. IBU CUPIN SÄÄNNÖT 
 
16.1 Yleistä 
 IBU-cupit ovat IBU:n tapahtumia, jonka säännöt koskevat ensisijaisesti   
 miehiä ja naisia. Juniorit voivat ottaa osaa kilpailuihin kuten sääntöjen   
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 kohdassa 1.2.2 on sanottu. 
 Jäsenmailla on oikeus ilmoittaa kilpailuun myös M19 ja N19 urheilijoita,  
 jos he ovat sijoittuneet nuorten MM-kilpailuissa sarjassaan puolenvälin   
 paremmalle puolelle. Ilmoituksen tulee sisältää tarvittavat asiakirjat   
 urheilijan tason varmistamiseksi. 
 IBU-cup -kilpailuiden määrän kausittain määrittää EB/IBU teknisen   
 komitean esityksestä. EB myös päättää mitä kilpailuita kussakin   
 tapahtumassa kilpaillaan. Tämä tieto ilmoitetaan vuosittain IBU:n   
 kalenterissa. EM-kilpailuista ei jaeta IBU-cup pisteitä. 
 
1.6.2 Ilmoittaminen ja kiintiöt 
 Maat voivat ilmoittaa seuraavan kiintiön mukaisesti miehiä ja naisia  

IBU-cupin pika- ja normaalimatkoille. Kiintiöt perustuvat edellisen kauden IBU-cupin 
maapisteisiin: 

 
 IBU-cup sij  ilmot osall enint osall 
 
  1 -5    7   6     30 
  6 -10    6   5     25 
     11-20    5   4     40 
  21 -    4   3    (60) 
        Yht   155 
 
16.2.1 Yleistä 
 Jokaisella IBU-cupjaksolla kilpailijan tulee saavuttaa tulos, joka ei ole   
 huonompi kuin 130% kolmen parhaan keskiajasta ja osoittaa  
 hallitsevansa turvallisen toiminnan kilpailussa. Kilpailija, joka ei täytä  
 näitä ehtoja ei saa IBU:n maksamaa tukea eikä voi osallistua  
 seuraavalle IBU-cupjaksolle. M19 ja N19 kilpailijat voivat osallistua  
 IBU-cupkilpailuihin sääntöjen kohdan 16.1 mukaisesti. 
 
16.2.2. Euroopan ulkopuolisten maiden osallistuminen 
 Kaikilla ei Eurooppalaisilla mailla on oikeus neljään starttipaikkaan, 
 jos heillä ei ole suurempaa kiintiötä sääntöjen kohdan 16.1 mukaisesti. 
 
 (Kohdat 16.1 ja 16.2 astuvat voimaan kaudesta 2011/2012 alkaen.) 
 
16.3. Kilpailijat ja ilmoittaminen 
 Järjestävä maa voi ilmoittaa kaikkiin sarjoihin viisi kilpailijaa. Kaikki  
 ilmoitetut kilpailijat saavat ansaitsemansa IBU-cuppisteet. 
 
16.4 Pisteet 
 Pisteiden jakoperusteet on samat kuin M-cupissa (sääntöjen kohdat  
 15.8.2.1 ja 15.8.2.2). 
 
16.5 Kilpailutyypit 
 Seuraavat kilpailut ovat olemassa: 

a. IBU-cup kokonaiskilpailu (normaalimatkat + pikakilpailu +  
takaaajokilpailu) 

 b. IBU-cup normaalikilpailu 
 c. IBU-cup pikakilpailu 
 d. IBU-cup takaa-ajokilpailu 
 e. Ibu-cup maiden välinen kilpailu 
 
16.6 Palkinnot 
 
16.6.1 Kilpailijoille, jotka sijoittuvat ensimmäisiksi kohdan 16.5 mukaisissa   



Kansainvälisen Ampumahiihtoliiton (IBU)   
KANSAINVÄLISET KILPAILUSÄÄNNÖT   IBU kongressi 2010 
 

 

 kilpailuissa jaetaan IBU-cup palkinto 
 
16.6.2. IBU-cup palkinnot maksaa IBU 
 
16.7. Kilpailun säännöt 
 
16.7.1. IBU-cupin sääntöjä tulee noudattaa IBU-cupin tapahtumissa 
 
17. EM-KILPAILUT (OECH) 
 
17.1 Osallistumisoikeus 
 Kilpailijoiden tulee kuulua IBU:n jäsenliittoihin. Miesten ja naisten   
 sarjassa kilpailijat eivät saa olla vanhempia kuin 26 vuotta. Kaikki maat  
 voivat ilmoittaa korkeintaan kuusi kilpailijaa/sarja. Kilpailuun saa  
 osallistua neljä kilpailijaa/sarja. Jokainen maa saa ilmoittaa  
 viestijoukkueen kuhunkin sarjaan. 60 parasta karsintakilpailun  
 perusteella  saa osallistua takaa-ajokilpailuun. Edellisen kauden voittajat  
 normaali- ja pikakilpailussa saavat osallistua maan kiintiön ulkopuolella  
 normaali- ja pikakilpailuun edellyttäen, että he ovat edelleen alle 26  
 vuotiaita ja  nuorten sarjoissa kuuluvat edelleen samaan sarjaan kuin  
 edellisenä  vuonna. 
 
17.2 Kilpailuohjelma 
 Kilpailuohjelma muodostuu normaali-, pika ja takaa-ajokilpailuista sekä 
  viestikilpailusta miehille ja naisille ja sekaviestikilpailusta nuorille. 
 
17.3 Tapahtuma- ja kilpailusäännöt 
 
17.3.1 IBU:n tapahtuma ja kilpailusääntöjä noudatetaan seuraavin poikkeuksin: 
 
17.3.2 Kilpailusarjat 
 EM-kilpailuissa ei järjestetä erillisiä kilpailuja sarjoille M19 ja N19. 
 
17.3.3 Lähtöjärjestys viesti ja takaa-ajokilpailuissa 
 Sarjat lähtevät seuraavassa järjestyksessä: 
 - Miehet - M21 
 - Naiset - N21 
 
17.4.4 Palkinnot 
 Noudatetaan M-cupin sääntöjä kohta 12.7. 
 
 
 **** 
 
 Suomen Ampumahiihtoliitto ry 

Kilpailutoimintavaliokunta, suomennos 05 / 2011   


