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RANGAISTUKSET JA KURINPITOSÄÄNNÖT

IBU 11  RANGAISTUKSET JA KURINPITOSÄÄNNÖT

IBU 11.2 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 tai turvallisuussääntöjä.
Kieltoa noudatetaan kilpailuun, jossa rikkomus tapahtui tai seuraavaan kilpailuun soveltuvin osin.

IBU 11.3.1 30 SEKUNNIN LISÄAIKA
Määrätään kilpailijalle, joka 
a. takaa-ajokilpailussa aloittaa kilpailusuorituksen enintään kolmea (0,1- 3,0) sekuntia liian aikaisin 

ennen virallista lähtöaikaansa.
b. aloittaa kilpailun lähdön aikaikkunan ulkopuolella pika-, normaali- tai super sprint 

karsintakilpailussa palaamatta takaisin lähtölinjalle, kts IBU 6.4.7.1
c. rikkoo IBU 8.2.1 (ampumapaikan valinta) sääntöä yhteislähtö- super sprint finaali-, takaa-ajo-

ja/tai viestikilpailussa.    
HUOM; väärältä ampumapaikalta ampuneelta kilpailijalle ei anneta rangaistusta, jos virheen 
aiheuttajana/syynä on toinen kilpailija tai ampumaradan toimitsija.

d. on ampunut sääntöjen vastaisesta ampuma-asennosta, ampumajärjestyksestä  ja/tai on 
asettunut ampumapaikalle sääntöjen vastaisesti

IBU 11.3.2 YHDEN MINUUTIN LISÄAIKA
Yhden minuutin lisäaika määrätään kilpailijoille tai joukkueille siitä, että:
a. ei anna riittävästi tilaa ohittajalle, ohittavan kilpailijan ensimmäisestä pyynnöstä
b. tekee hyvin vähäisen reilun pelin tai urheiluhengen periaatteiden vastaisen rikkomuksen.

IBU 11.3.3 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. jokaisesta laukaisematta jääneestä patruunasta, jos kilpailija jatkaa hiihtämistä normaali-, pika-, 

takaa-ajo-, tai yhteislähtö- tai super sprint kilpailussa ennen kuin on ampunut viisi (5) laukausta 
tai viestikilpailussa ennen kuin on ampunut kahdeksan (8) laukausta osumatta kaikkiin tauluihin.

c. aloittaa oman viestisuuden ilman edellisen osuuden viestinviejän kosketusta viestin 
vaihtoalueella. Molempien kilpailijoiden tulee olla vaihtoalueen sisällä, kts IBU 6.4.4 ja 9.2.4. 

d. tekee vähäisen reilun pelin periaatteiden tai urheiluhengen vastaisen rikkomuksen
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IBU 11.3.4 HYLKÄÄMINEN Kilpailija tai joukkue hylätään seuraavista syistä:

a. osallistuu kilpailuun, johon ei ole kilpailukelpoisuutta kts kohta  IBU 11.2 a-d

b. rikkoo IBU:n kilpailutapahtuma ja kilpailusääntöjen kohtaa 1.5 "Kilpailijoiden ja joukkueiden 
osanotto-oikeutta koskevat säännöt";

c. ottaa vastaan IBU:n kilpailutapahtuma- ja kilpailusäännöissä määrittämää kiellettyä apua 
joukkueensa toimihenkilöiltä tai kilpailuun osallistumattomalta joukkueen jäseneltä

d. ei osallistu lähtö- ja maalitarkastuksiin

e. ottaa osaa kilpailuun aseella, jota ei ole merkitty asianmukaisesti (IBU tarkastustarra / vast)

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

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

h. poikkeaa merkityltä reitiltä tai hiihtää väärän reitin tai hiihtää reitit väärässä järjestyksessä tai 
väärään suuntaan (kts IBU 7.1.3)

i. käyttää liikkumiseen muuta kuin suksia ja sauvoja ja omaa lihasvoimaansa. 

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

k. häiritsee vakavasti toista kilpailijaa reitillä tai ampumaradalla;

l. vaihtaa kilpailun aikana suksen, vaikka suksi tai side ei ollut  rikkoutunut

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

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

o. ampuu enemmän kuin viisi laukausta millä tahansa ampumapaikalla normaali-, pika-, takaa-ajo-, 
yhteislähtö- ja super sprint kilpailussa tai enemmän kuin kahdeksan laukausta viestikilpailussa

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

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

r. vaihtaa aseen lähdön jälkeen jossain muualla kuin ampumapaikalla

s. takaa-ajokilpailussa aloittaa kilpailusorituksen yli kolme (3,0) sekuntia liian aikaisin ennen virallista 
lähtöaikaansa

t. kierroksella ohitettu kilpailija ei lopeteta kilpailua välittömästi tultuaan ohitetuksi WC/WCH/IBU 
Cup/OECH/OWG -kilpailun viesti-, takaa-ajo- tai yhteislähtö- tai super sprint kilpailussa

u. tekee vakavan reilun pelin periaatteiden tai urheiluhengen vastaisen rikkeen

IBU 11.4 Maalikaistalla toisen kilpailijan häiritseminen Kilpailun tuomarineuvosto voi päättää 
sääntökohdan IBU 3.5.1.2 vastaisesta toiminnasta kilpailijalle seuraavia seuraamuksia 
a. varoitus
b. sijoituksen oikaisu (mukauttaminen) rikkomuksen kohteena oleville
c. 30 sekunnin, yhden (1) tai kahden (2) minuutin lisäaika
d. hylkääminen

IBU 11.5.1 KILPAILULUVAN EVÄÄMINEN  Jos kilpailun protestiajan jälkeen havaitaan urheilijan 
rikkoneen vakavasti IBU:n sääntöjä voi kilpailun tuomarineuvosto estää hänen osallistumisen seuraavaan 
kilpailuun.


