
IBU KURINPITOSÄÄNNÖT 
 
 
5 § RANGAISTUKSET 
 
5.2 LÄHDÖN KIELTÄMINEN  
 
 Kilpailijaa tai joukkuetta kielletään lähtemästä, mikäli: 
 

a. rikotaan kilpailukelpoisuusrajoituksia ja kilpailutapahtuman kilpailusääntöjä 
 

b. esiintyy lähdössä varustein, vaattein tai mainoksin, jotka eivät ole IBU:n 
materiaaliluettelon mukaiset; 

 
c. esiintyy lähdössä väärällä lähtönumerolla tai ilman lähtönumeroa, johtuen 
virheestä, jonka on tehnyt kilpailija tai hänen joukkueensa; 

 
d. rikkoo sääntöjä, jotka koskevat virallista harjoittelua, kohdistusammuntaa, 
lämmittelyä ja suksien luistokokeita. 

 
Kieltoa noudatetaan kilpailuun, jossa rikkomus tapahtui tai seuraavaan 
kilpailuun soveltuvin osin. 
 

5.3 30 SEKUNNIN LISÄAIKA  
 Määrätään kilpailijalle, joka takaa-ajokilpailussa lähtee enintään 3 sek liian 
 aikaisin. 
 
 
5.4 YHDEN  MINUUTIN LISÄAIKA  
 

Yhden minuutin lisäaika määrätään kilpailijoille tai joukkueille siitä, että: 
 

a. ei anna latua,  ohittavan kilpailijan ensimmäisestä pyynnöstä; 
 

b. tekee hyvin vähäisen reilun pelin tai urheiluhengen periaatteiden vastaisen 
rikkomuksen. 

 
 
5.5 KAHDEN MINUUTIN LISÄAIKA  
 
 Kahden minuutin lisäaika määrätään kilpailijoille tai joukkueille: 
 

a. jokaisesta ammunnasta saadusta sakkokierroksesta, jota kilpailija ei ole 
kiertänyt välittömästi kyseisen ammunnan jälkeen 

  
b. luistelutyylin käytöstä (yhdellä tai molemmilla jaloilla) viesti- tai yhteislähtö- 
tai  ryhmälähtökilpailun lähdössä ladutetulla alueella lähtölinjan  jälkeen; 

 
c. jokaisesta laukaisematta jääneestä patruunasta, jos kilpailija jatkaa 
hiitämistä normaali-,  pika-, takaa--ajo-, yhteislähtökilpailussa ennen kuin on 



ampunut viisi (5) laukausta tai viestikilpailussa ennen kuin on ampunut 
kahdeksan (8) laukausta osumatta kaikkiin tauluihin. 

 
 d. tekee vähäisen reilun pelin periaatteiden tai urheiluhengen 
 vastaisen rikkomuksen. 
 
5.6 HYLKÄÄMINEN  
 
 Kilpailija tai joukkue hylätään seuraavista syistä: 
 
 a. osallistuu kilpailuun, johon ei ole kilpailukelpoisuutta 
 

b. rikkoo IBU:n kilpailutapahtuma ja kilpailusääntöjen kohtaa 1.4.  
"Kilpailijoiden ja joukkueiden osanotto-oikeutta koskevat säännöt"; 

 
c. ottaa vastaan kiellettyä apua, kuten määritelty kohdassa 1.8.2 IBU:n 
kilpailuta    pahtuma ja kilpailusäännöissä,  joukkueensa toimihenkilöiltä tai 
kilpailuun osallistumattomalta joukkueen jäseneltä, 

 
d. käyttää varusteita, asetta tai vaatteita, jotka eivät ole IBU:n sääntöjen 
mukaisia,   mukaan lukien sääntöjenvastaiset mainokset IBU:n alaisessa 
tapahtumassa tai kilpailussa; 

 
 e. ei osallistu lähtö- ja maalitarkastuksiin; 
 

f. ottaa osaa kilpailuun suksilla tai aseella, jota ei ole merkitty asianmukaisesti 
 

g. muuntaa varusteita, asetta tai vaatetusta, jotka on tarkastettu ja merkitty 
lähdön  tarkastuksessa, sääntöjen vastaiseksi; 

 
h. osallistuu kilpailuun väärällä tai väärän värisellä lähtönumerolla omasta tai 
joukkueensa virheestä. 

 
i. poikkeaa merkityltä reitiltä tai hiihtää väärän reitin  tai hiihtää reitit väärässä 
järjestyksessä tai väärään suuntaan; 

 
j. käyttää liikkumiseen muuta kuin suksia ja sauvoja ja omaa lihasvoimaansa; 

 
k. ei kanna asettaan kilpailun aikana tai ei kanna ehjää asetta piippu ylöspäin 
kilpailun aikana 

 
 l. häiritsee vakavasti toista kilpailijaa reitillä tai ampumaradalla; 
 
 m. vaihtaa sääntöjenvastaisesti molemmat sukset  kilpailun aikana 
 

n. ottaa vastaan sääntöjenvastaista apua keneltä tahansa henkilöltä 
varusteiden korjaamiseen tai ottaa vastaan muuta kuin hyväksyttyä apua; 

 
o. lisää mitä tahansa ainetta kilpailun aikana tarkoituksena muuttaa suksiensa 
luisto-ominaisuuksia 



 
p. ampuu enemmän kuin viisi laukausta millä tahansa ampumapaikalla 
normaali-, pika-, takaa-ajo-, yhteislähtökilpailussa tai enemmän kuin 
kahdeksan laukausta viestikilpailussa; 

 
q. jää sääntöjen vastaiseen ampuma-asentoon tai väärään asentoon 
ampumapaikalla huomautuksesta huolimatta; 
 
r. ampuu ammunnat väärästä ampuma-asennosta(makuu/pysty) 

 
s. käyttää toista lipasta sen sijaan, että lataa kadonneet , laukeamattomat  tai 
varapatruunat yksitellen 

 
t. rikkoo ammunnan turvallisuusmääräyksiä, jotka on määritelty  IBU:n 
kilpailutapahtuma ja kilpailusäännöissä kohdassa 8.5; 

 
u. vaihtaa aseen lähdön jälkeen jossain muualla kuin ampumapaikalla 

 
 v. ei mene kilpailunumeronsa edellyttämälle paikalle yhteislähdön viestin 
 ensimmäisessä ammunnassa 
 
 w. takaa-ajokilpailussa lähtee yli 3 sek liian aikaisin. 
 

x. tekee vakavan reilun pelin periaatteiden tai urheiluhengen vastaisen  
rikkeen. 

 
 
5.7 Kilpailuluvan evääminen 
 
5.7.1. Jos kilpailun protestiajan jälkeen havaitaan urheilijan rikkoneen vakavasti 

IBU:n sääntöjä voi kilpailun Jury estää osallistumisen seuraavaan kilpailuun. 
Erittäin vakavassa tapauksessa voi IBU:n hallitus jatkaa kilpailukieltoa 1-15 
kilpailun ajan koskien M-cup kilpailuita ja MM kilpailuita.   

 
 
5.7.2. Rikkomus IBU:n Anti Doping sääntöjä 9 – 11 vastaan. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


