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1. jagu  

200 Kõiki võistlusi puudutavad üldreeglid 

200.1 Kõik FIS-i kalendris olevad võistlused peavad olema läbi viidud 
vastava suusaala FIS-i reeglite alusel. 

200.2 Korraldamine ja läbiviimine  
 Erinevate võistluste korraldamiseks ja läbiviimiseks vajalikud reeglid 

ja juhised leiduvad vastava ala reeglite juures. 

200.3 Osavõtt  
 FIS-i võistluskalendri võistlustest võivad osa võtta kõik rahvuslike 

suusaliitude poolt neile antud kvootidega vastavuses registreeritud 
litsentseeritud võistlejad. 

200.4 Erireeglid  
 FIS-i nõukogu loal võib rahvuslik suusaliit kehtestada riiklike või 

rahvusvaheliste võistluste läbiviimisel teistsuguseid osavõtuõiguse 
aluseid tingimusel, et need ei laienda käesolevate reeglitega 
kehtestatud piire. 

200.5 Järelvalve  
 Kõik FIS-i võistlused peavad toimuma FIS-i tehnilise delegaadi 

järelvalve all. 

200.6 FIS ja rahvuslikud suusaliidud tunnustavad kõiki õiguskaitseorganite 
poolt võistleja, ametniku või treeneri suhtes rakendatud ja avaldatud 
sanktsioone. 

201 Võistluste liigid ja klassifitseerimine 

201.1 Erireeglitega ja/või piiratud ringi osavõtjat ega võistlused  
 FIS-i liikmeks olev rahvuslik suusaliit või suusaliidu loal tema 

liikmesklubi, võib kutsuda teisi suusaliite või nende klubisid oma 
võistlustele. Neid võistlusi ei tohi aga reklaamida kui rahvusvahelisi 
võistlusi ning neil osalemise suhtes kehtivad piirangud peavad olema 
võistlusjuhendis selgelt välja toodud. 

201.1.1 Erireeglitega ja/või piiratud osavõtjate ringiga või mitteliikmetest 
osalejatega võistluse võib viia läbi FIS-i nõukogu poolt kinnitatud 
erireeglite alusel. Niisugused reeglid tuleb avaldada võistlusjuhendis. 

201.2 Võistlused koos FIS-i mitte kuuluvate organis atsioonidega  
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 FIS-i nõukogu võib lubada oma liikmeks oleval rahvuslikul suusaliidul 
kutsuda võistlusel osalema liikmeks mitteolevat organisatsiooni 
(näiteks sõjaväelist vms organisatsiooni) või võtta vastu niisuguse 
organisatsiooni võistluskutset. 

201.3 Võistlused klassifitseeritakse:  

201.3.1 Taliolümpiamängud, Maailmameistrivõistlused ja Juuniorite 
maailmameistrivõistlused; 

201.3.2 Maailma Karika; 

201.3.3 kontinentaal karikavõistlused; 

201.3.4 FIS-i rahvusvahelised võistlused; 

201.3.5 teatud erilise osavõtjate ringi ja/või võistlusel osalemise õigusega 
võistlused; 

201.3.6 ühisvõistlused FIS-i mittekuuluvate organisatsioonidega. 

201.4 FIS-i suusaalad  
 Suusasport on talispordi haru, mis koosneb suusaaladest, mis 

omakorda koosnevad erinevatest võistlusaladest. Näiteks 
murdmaasuusatamine on suusaala, aga murdmaasprint on 
võistlusala (võistlusformaat). 

201.4.1 Uute suusaalade tunnustamine FIS-i poolt 
 FIS-i tegevuskavasse võidakse lisada uusi erinevatest 

võistlusaladest koosnevaid suusaalasid, mida harrastatakse 
laialdaselt vähemalt kahekümne viies riigis ja kolmel kontinendil. 

201.4.2 Suusaalade hülgamine FIS-i poolt 
 Kui suusaala ei harrastata enam vähemalt kaheteistkümne 

rahvusliku suusaliidu liikme poolt ja vähemalt kahel kontinendil, võib 
FIS-i kongress otsustada suusaala FIS-i tegevuskavast välja arvata. 

201.5 FIS-i võistlused  
 Võistlus on spordiüritus või mõne suusaala üritus. Selle tulemusena 

kujuneb paremusjärjestus ning antakse välja auhinnad medalite 
ja/või diplomite kujul. 

201.6 Võistlusalade liigid  
 Rahvusvahelisi võistlusi peetakse: 

201.6.1 Põhja suusaaladel: 
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 murdmaasuusatamine, rulluisutamine, suusahüpe, kahevõistlus, 
rullsuusatamisega või –uisutamisega kahevõistlus, võistkondlik 
suusahüpe, suusahüpe kunstkattega suusahüppemäel ja 
murdmaasuusatamise rahvasport. 

201.6.2 Mäesuusatamise suusaaladel: 
 kiirlaskumine, slaalom, suurslaalom, ülisuurslaalom, 

paralleellaskumine, mitmevõistlus ja võistkonnavõistlus. 

201.6.3 Freestyle-i suusaaladel: 
 mogul, paralleelmogul, vigurhüpe, suusakross, rennisõit, 

lumelauapargisõit, võistkonnavõistlus. 

201.6.4 Lumelauasõidu suusaaladel: 
 slaalom, paralleelslaalom, suurslaalom, paralleelsuurslaalom, 

ülisuurslaalom, rennisõit, lumelauakross, lumelauahüpe, 
lumelauapargisõit, võistkonnavõistlus. 

201.6.5 Telemark’i suusaaladel 

201.6.6 Firngleiten’i suusaaladel 

201.6.7 Sööstlaskumise suusaaladel 
 Speed 1 (S1), Speed Downhill (SDH), Speed Downhill Junior (SDH 

Jun) 

201.6.8 Murusuusatamise suusaaladel 

201.6.9 Muude spordialadega kombineeritud suusaaladel 

201.6.10 Laste, veteranide, invaliidide jt suusaaladel 

201.7 FIS-i Maailmameistrivõistluste kava  

201.7.1 Enne, kui saab hakata kaaluma suusaala lisamist FIS-i 
Maailmameistrivõistluste kavasse, peab see olema rahvusvaheliselt 
tunnustatud, mis väljendub nii harrastajate arvus kui ka 
geograafilises levikus. Suusaala peab olnud Maailma Karika kavas 
vähemalt kahel viimasel hooajal. 

201.7.2 Otsuse võtta kavasse uus suusaala peab olema tehtud vähemalt 
kolm aastat enne vastavaid FIS-i Maailmameistrivõistlusi. 

201.7.3 Üksikala tulemuste  põhjal ei saa kanda punkte üheaegselt 
individuaalsesse ja võistkondlikku edetabelisse. 
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201.7.4 FIS-i Maailmameistrivõistlustel ja FIS-i Juunioride 
maailmameistrivõistlustel võib kõigil suusaaladel (mäesuusatamine, 
põhja suusaalad, lumelauasõit, freestyle, murusuusatamine, 
rullsuusatamine, telemark, sööstlaskumine) anda välja medaleid vaid 
juhul, kui võistkonnavõistlusel osalevad vähemalt 8 riiki ja 
individuaalvõistlusel vähemalt  8 riigi esindajad. 

202 FIS-i võistluskalender 

202.1 Kandideerimine ja väljakuulutamine  

202.1.1 Igal rahvuslikul suusaliidul on kooskõlas avaldatud 
“Maailmameistrivõistluste korraldamise juhendiga” õigus esitada oma 
kandidatuur FIS-i Maailmameistrivõistluste korraldamiseks. 

202.1.2 Ülejäänud võistluste lülitamiseks FIS-i rahvusvahelisse suusaspordi 
võistluskalendrisse tuleb esitada rahvuslikul suusaliidul kooskõlas 
“FIS-i kalendri koostamise konverentsi reeglitega” FIS-ile vastav 
taotlus. 

202.1.2.1 Rahvusliku suusaliidu avaldus peab olema FIS-ile saadetud FIS-i 
kalendri programmi abil (ftp://ftp.fisski.ch/Software/Programs/) 
hiljemalt 31.augustiks (31. maiks lõunapoolkera puhul). 

202.1.2.2 Võistluste korraldusõiguste jaotamine 
 Võistluste korraldusõiguste jaotamine rahvuslikele suusaliitudele 

toimub FIS-i ja rahvusliku suusaliidu vahelise elektroonilise suhtluse 
kaudu. FIS-i Maailma Karika võistluskalender tuleb vastavalt tehnilise 
komitee ettepaneku alusel nõukogu poolt kinnitada. 

202.1.2.3 Homologeerimine 
 FIS-i võistluskalendri võistlused võivad toimuda vaid FIS-i poolt 

homologeeritud radadel või hüppemägedel. 
 Võistluse FIS-i võistluskalendrisse lisamise avalduse juures tuleb ära 

märkida homologeerimise serifikaadi number. 

202.1.2.4 FIS-i võistluskalendri avaldamine 
 FIS avaldab FIS-i võistluskalendri oma veebilehel www.fis-ski.com. 

FIS uuendab seda jooksvalt, kajastamaks kõiki ärajätmisi, edasi 
lükkamisi ja muid muudatusi. 

202.1.2.5 Edasilükkamised 
 FIS-i võistluskalendrisse kuuluva võistluse edasilükkamisel tuleb 

sellest koheselt informeerida FIS-i ja saata rahvuslikele 
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suusaliitudele välja uued võistluskutsed, vastasel korral ei lähe 
võistlus FIS-i punktiarvestusse. 

202.1.2.6 Kalendritasud 
 Lisaks aastasele liikmemaksule määratakse FIS-i kongressi poolt 

rahvuslikele suusaliitudele kalendritasu, mis tuleb tasuda igal aastal 
iga FIS-i võistluskalendrisse kuuluva võistluse eest. Lisavõistluse 
korral, mille registreerimise taotlus esitatakse 30 päeva enne 
võistluse toimumist, tuleb tavalisele kalendritasule lisaks tasuda 
50%-line lisatasu. Kalendritasu tasumise kohustus võistluse eest, mis 
tuleb ümber paigutada, jääb täies ulatuses esialgsele korraldavale 
rahvuslikule suusaliidule. 

 Võistlushooaja alguses esitatakse rahvuslikule suusaliidule arve, 
mille summa moodustab 70% eelmise aasta arvest. See summa 
tuleb tasuda FIS-i kontole. Hooaja lõpus saab iga rahvuslik suusaliit 
üksikasjaliku arve iga hooaja jooksul registreeritud võistluse eest. 
Arve jääk kuulub seejärel kas FIS-i kontole tasumisele või 
rahvuslikule suusaliidule tagastamisele. 

202.1.3 Võistluse korraldaja määramine 
 Võistluse korraldaja määramisel rahvusliku suusaliidu poolt 

kasutatakse registreerimisvormi “Rahvuslik suusaliit ja korraldaja” või 
sellele sarnast kirjalikku lepingut. Rahvusliku suusaliidu poolt taotluse 
esitamisel võistluse lisamiseks Rahvusvahelisse suusaspordi 
võistluskalendrisse eeldatakse, et võistluse korraldamiseks vajalik 
kokkulepe on saavutatud. 

202.2 Võistluse korraldamine teises riigis  
 Rahvusliku suusaliidu poolt teises riigis korraldatava võistluse võib 

FIS-i võistluskalendrisse lisada ainult rahvusliku suusaliidu loal, kelle 
riigi territooriumil võistlus toimub. 

203 FIS-i võistlustel osalemise litsents (FIS-i lit sents) 

 FIS-i võistlustel osalemise litsentsi annab välja rahvuslik suusaliit 
nendele võistlejatele, kes vastavad neile esitatavatele nõuetele, 
registreerides võistleja FIS-i juures vastavatel suusaaladel toimuvatel 
võistlustel osalemiseks. 

203.1 FIS-i litsentsiaasta algab 1. juulil ja lõppeb järgmise aasta 30. juunil. 

203.2 Võistlejal, kes soovib osaleda FIS-i võistlustel, peab olema vastava 
rahvusliku suusaliidu poolt väljastatud litsents. Niisugune litsents 
kehtib nii põhja- kui lõunapoolkeral ühe litsentsiaasta. Litsentsi 
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kehtivust võib piirata teatud ühes kindlas riigis toimuvate võistluste, 
samuti ühe või mitme kindla võistlusega. 

203.2.1 Rahvuslik suusaliit peab tagama, et kõik võistlejad, kes on saanud 
FIS-i võistlusel osalemiseks litsentsi, alluvad FIS-i poolt kehtestatud 
reeglitele, eriti nendele sätetele, mis näevad ette, et 
dopingujuhtumite käsitlemise ainsaks kõrgeimaks 
apellatsiooniorganiks on Spordiarbitraaži Kohus. 

203.3 Rahvuslik suusaliit võib anda FIS-i litsentsi osalemaks FIS-i 
võistlustel ainult neile sportlastele, kes on tõestanud oma 
kodakondsust esitades passi koopia, allkirjastanud FIS-i nõukogu 
poolt kinnitatud „Sportlase deklaratsiooni“ vormi ja tagastanud selle 
rahvuslikku alaliitu. Kõik alalealiste isikute poolt esitatud vormid 
peavad olema kinnitatud nende seaduslike eestkostjate allkirjadega. 
Nii passi koopia kui allkirjastatud „Sportlase deklaratsioon“ peavad 
olema saadaval FIS-i nõudmisel. 

203.4 FIS-i litsentsiaasta jooksul võib võistleja osaleda FIS-i 
rahvusvahelistel võistlustel vaid ühe rahvusliku suusaliidu poolt välja 
antud FIS-i võistlustel osalemise litsentsi alusel. 

203.5 Avaldus FIS-i litsentsi vahetamiseks  
 Kõik FIS-i litsentsi vahetamise avaldused, mis taotlevad ühest 

liikmeks oleva rahvusliku suusaliidust teise registreerimist, kuuluvad 
FIS-i nõukogu poolt arutamisele nende kevadistel koosolekutel. 
Litsentsi lubatakse põhimõtteliselt vahetada juhul, kui võistleja 
väljendab personaalset sidet uue rahvusega. 

 Enne litsentsi vahetamise avalduse esitamist peab võistlejal olema 
selle riigi pass ja kodakondsus, kelle esindajana ta võistelda soovib. 
Lisaks sellele peab teise riigi eest võistelda sooviva võistleja 
peamine seaduslik ja tegelik elukoht olema olnud uues riigis 
vähemalt kahe (2) aasta jooksul enne uue riigi/suusaliidu esindamise 
taotluse esitamist. Kahe aastase elukoha reeglist võib loobuda, kui 
võistleja on uue riigi territooriumil sündinud või üks tema vanematest 
on uue riigi kodanik. Lisaks on võistleja kohustatud esitama koos 
avaldusega detailse seletuse isiklikest asjaoludest ja põhjusest, miks 
ta taotleb litsentsi vahetamist. 

203.5.1 Kui võistleja on juba osalenud FIS-i kalendriüritusel mõne rahvusliku 
suusaliidu eest, peab tal olema lisaks artiklis 203.5 esitatud 
kodakonduse, passi ja elukoha nõudele väljastatud kirjalik nõusolek 
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endiselt rahvuslikult suusaliidult enne, kui uus rahvuslik suusaliit võib 
esitada FIS-ile taotluse registreeringu vahetamiseks. 

 Kui sellist kirjaliku nõusolekut ei anta, ei või võistleja osaleda ühelgi 
FIS-i kalendriüritusel kaheteist kuu jooksul pärast viimase hooaja 
lõppu, kus ta võistles oma praeguse rahvusliku suusaliidu eest. 
Samuti ei või talle väljastada FIS-i võistlustel osalemise litsentsi uue 
rahvusliku suusaliidu alt. 

 Need reeglid kehtivad, kui võistlejal on rohkem kui üks kodakondsus 
ja ta soovib vahetada rahvusliku suusaliidu litsentsi. 

203.5.2 FIS-i nõukogul on õigus oma absoluutse äranägemise järgi 
otsustada, kas lubada litsentsi vahetamist või sellest keelduda, 
võides juhtudel, mil see on vastuolus käesoleva reegliga, aga on 
rahvusvahelise suusaföderatsiooni parimates huvides, teha seda ka 
sõltumata eelpooltoodud tingimuste täitmisest (näiteks keelduda 
litsentsi vahetamisest, kui liikmeks olev rahvuslik suusaliit üritab 
võistlejat “importida”). 

203.5.3 Kui võistleja ei täida kõiki kriteeriumeid rahvusliku suusaliidu litsentsi 
vahetamiseks, lasub rahvuslikul alaliidul kohustus tõestada FIS-i 
nõukogule niisuguste erakorraliste asjaolude olemasolu ja et 
vahetuse lubamine on rahvusvahelise suusaföderatsiooni poolt 
võistlejale parimates huvides. 

203.5.4 Võistleja säilitab oma FIS-punktid, kui ta vahetab oma rahvuslikku 
suusaliitu tingimusel, et endine rahvuslik suusaliit on andnud võistleja 
vabaks. 

203.5.5 Kui ükski dokument rahvusliku suusaliidu litsentsi vahetamise 
avalduses (vabastamise kiri endiselt rahvuslikult suusaliidult, pass, 
elukoha dokumendid) osutub võltsituks, karistab FIS-i nõukogu 
võistlejat ja uut rahvuslikku suusaliitu. 

204 Nõuded võistlejatele 

204.1 Rahvuslik suusaliit ei tohi toetada ega tunnu stada oma 
struktuuri siseselt ühtegi sportlast, samuti väljas tada litsentsi 
FIS-i või rahvuslikel võistlustel osalemiseks sport lasele, kes:  

204.1.1 on käitunud ebasobivalt või ebasportlikult, samuti on rikkunud FIS-i 
meditsiinikoodeksit või dopinguvastaseid reegleid; 

204.1.2 võtab või on võtnud korraldajalt vastu mingeid otseseid või kaudseid 
rahalisi tasusid võistlusel osalemise eest; 
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204.1.3 võtab või on võtnud vastu auhinna, mis on suurema väärtusega kui 
artiklis 219 lubatud; 

204.1.4 lubab või on lubanud kasutada oma nime, tiitleid või fotot reklaamis 
kasutamiseks, välja arvatud juhtudel, kui vastav rahvuslik suusaliit 
või rahvuskoondis on kõnealuse toetuse, varustuse kasutamise või 
reklaami aluseks oleva lepingu üheks osapooleks. 

204.1.5 teadlikult võistleb või on võistelnud suusatajatega, kes ei vasta FIS-i 
reeglite alusel võistlejale esitatavatele nõuetele, välja arvatud juhul 
kui: 

204.1.5.1 võistlus on FIS-i nõukogu poolt heaks kiidetud, toimub otseselt FIS-i 
või rahvusliku suusaliidu järelvalve all ning on kuulutatud “avatuks”; 

204.1.6 ei ole allkirjastanud “Sportlase deklaratsiooni”; 

204.1.7 on katkestatud litsentsiga. 

204.2 FIS-i võistlustel osalemise litsentsi väljaandmisega ja võistlusele 
registreerimisega kinnitab rahvuslik suusaliit, et võistleja suhtes on 
olemas kehtiv ja piisava kattega õnnetusjuhtumi kindlustusleping, mis 
hõlmab nii treeninguid kui ka võistluseid ning katab kahjud täies 
ulatuses. 

205 Võistlejate kohustused ja õigused 

205.1 Võistlejad on kohustatud end vastavate FIS-i reeglitega kurssi viima 
ning käituma vastavalt kohtunikekogu täiendavatele juhistele. Samuti 
peavad võistlejad järgima FIS-i reeglite määrusi. 

205.2 Võistlejatel on keelatud kasutada dopinguaineid. (vt FIS-i antidopingu 
reeglid ja tegevussuunised). 

205.3 Nagu sportlase deklaratsioonis väljendatud, on sportlastel õigus 
informeerida kohtunikekogu turvalisusega seotud probleemidest, 
mida nad on täheldanud treening- ja võistlusrajal. Täpsem 
informatsioon on vastava suusaala reeglites. 

205.4 Võistleja, kes ilma põhjuseta ei osale autasustamise tseremoonial, 
kaotab õiguse auhinnale, kaasa arvatud auhinnarahale. 

 Erijuhtudel võib võistlejat esindada mõni tema võistkonnakaaslane, 
kuid see isik ei tohi võtta sisse tema poodiumikohta. 
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205.5 Võistlejad peavad käituma orgkomitee, vabatahtlike, ametnike ja 
publiku suhtes korrektselt ja sportlaslikult. 

205.6 Võistlejate toetamine  

205.6.1 Võistleja, kes on rahvusliku suusaliidu poolt FIS-i võistlusel 
osalemiseks registreeritud, võib võtta vastu: 

205.6.2 täies ulatuses reisikulude hüvituse treeningutele ja võistlustele 
sõiduks; 

205.6.3 täies ulatuses majutuskulude hüvitise treeningute ja võistluste ajaks; 

205.6.4 taskuraha; 

205.6.5 sissetuleku kaotuse hüvitise vastavalt oma rahvusliku suusaliidu 
otsusele; 

205.6.6 sotsiaalkindlustuse makseid, kaasa arvatud kindlustus treeningute ja 
võistluste ajaks; 

205.6.7 stipendiume. 

205.7 Rahvuslik suusaliit võib moodustada fonde, et tagada sportlasele 
haridus ja töökarjäär pärast aktiivsest võistlusspordist loobumist. 

 Võistlejal ei ole õigust nõuda sellest fondist väljamakseid ja neid 
tehakse vaid rahvusliku suusaliidu äranägemisel. 

205.8 Võistlustega seotud hasartmängud  
 Võistlejatel, treeneritel, võistkonna ametnikel ja tehnilistel ametnikel 

on keelatud hasartmängudel panustada nende võistluste 
tulemustele, milledega nad seotud on. 

206 Sponsorlus ja reklaam 

206.1 Rahvuslik suusaliit või rahvuskoondis võib sõlmida lepinguid 
äriettevõtete või organisatsioonidega rahalise toetuse saamiseks 
ja/või kaupade või varustuse tarnimiseks juhul, kui kõnealune 
äriettevõte või organisatsioon on tunnustatud kui rahvusliku 
suusaliidu ametlik varustaja või sponsor. 

 Reklaamid, kus kasutatakse FIS-i võistlejate fotosid, nimesid või 
nendega sarnasust koos sportlastega, kes ei vasta FIS-i või ROK-i 
nõuetele, on keelatud. 

 Tubakatoodete, alkoholi või narkootikumide reklaamimine 
sportlastega või sportlastel on keelatud. 
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206.2 Kõik niisuguste lepingute alustel saadavad tasud peavad minema 
rahvuslikule suusaliidule või suusakoondisele, kes saab selle tasu 
endale vastavalt rahvusliku suusaliidu poolt kehtestatud reeglitele. 

 Võistlejad ei tohi sellest tasust otseselt osa saada, välja arvatud 
vastavalt artiklile 205.6. FIS-il on õigus igal ajal nõuda sellest 
lepingust koopiat. 

206.3 Varustus ja kaubad, mida rahvuskoondis kasutab, peavad tähistuse 
ja kaubamärkide osas olema vastavuses artikliga 207. 

206.4 Võistlusvarustus ja FIS-i üritused  
 Maailma Karika ja Maailmameistrivõistlustel on lubatud kanda vaid 

niisugust võistlusvarustust, mis on vastavuses FIS-i reklaami 
puudutavate reeglitega, hangitud rahvusliku suusaliidu poolt ja 
täiendatud rahvusliku suusaliidu poolt kinnitatud kaubanduslike 
tähistega. Ebatsensuursed sõnad ja/või sümbolid riietusel või 
varustusel on keelatud. 

206.5 Võistlejal on keelatud võtta jalast ühte või mõlemat suuska või 
lumelauda enne korraldaja poolt tähistatud punase joone ületamist 
finišialas. 

206.6 Maailmameistrivõistlustel, Maailma Karikal ja ühelgi FIS-i 
võistluskalendris oleval üritusel ei ole võistlejal lubatud varustust 
(suusad/lumelaud, kepid, suusasaapad, kiiver, prillid) ametlikule 
tseremooniale, kus mängitakse hümni või heisatakse lipp, kaasa 
võtta. Pärast kogu tseremoonia lõppu (auhindade ja medalite 
üleandmine, rahvushümn) on aga lubatud poodiumil pressifotode jms 
jaoks ka varustust hoida/kanda. 

206.7 Võitjate esitlemine / varustus poodiumil  
 Maailmameistrivõistlustel ja kõigil FIS-i võistluskalendrisse kuuluvatel 

üritustel on võistlejal lubatud võtta poodiumile kaasa alljärgnev 
varustus: 
- suusad / lumelaud; 
- jalatsid: sportlane võib saapaid jalas kanda, kuid neid ei ole 

lubatud kanda muul viisil (näiteks kaela riputatuna). Muid jalatseid 
ei ole lubatud poodiumile kaasa võtta, välja arvatud neid jalas 
kandes; 

- kepid: mitte suuskade küljes/ümber, tavaliselt teises käes; 
- prillid: kas ninal või kaela riputatuna; 
- kiiver: ainult peas kantuna, mitte muu varustuse küljes (nt 

suuskade või keppide); 
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- suusakinnitused: maksimaalselt kaks tükki suuskade tootja 
nimega, üks neist võib olla ka suusamäärde tootja nimega; 

- kahevõistluse ja murdmaasuusatamise suusakeppide klambrid. 
Kahe suusakepi kooshoidmiseks võib kasutada klambrit. Klamber 
võib olla kahe suusakepi laiusega, kuid mitte laiem kui 4 cm. 
Pikkus (kõrgus) võib olla 10 cm. Klambri pikim külg peab olema 
keppidega paralleelselt. Kepitootja kaubanduslik tähis võib katta 
kogu klambri pealispinna. 

- Keelatud on kõik muu lisavarustus: vöökott, kaelapaelaga telefon, 
pudelid, seljakott jne. 

206.8 Lubatud on võitjate mitteametlik esitlemine (lilletseremoonia) ja 
hümniga auhinnatseremoonia viia läbi vahetult pärast võistlust 
võistluse toimumise alal isegi enne, kui protestide esitamise aeg läbi 
on, kuid seda korraldaja vastutusel. Kohustuslik on numbrivesti   
kanda nähtaval. 

206.9 Võistluse numbrivesti või rahvusliku suusaliidu muu pealisriietuse 
nähtaval kujul kandmine on piiratud võistlusalal (kaasa arvatud 
liidripoodium ja TV intervjuude ala) kohustuslik. 

207 Reklaam ja kaubanduslikud tähised 

 FIS-i nõukogu otsustab igal kevadel kaubanduslike tähiste kohta 
järgmisel võistlushooajal kehtivad tehnilised tingimused nagu suurus, 
vorm ja arv ning FIS avaldab need 

207.1 Reeglid, mis käsitlevad reklaami võistlusvarustusel, on täitmiseks 
kohustuslikud. 

207.2 Igast võistlejast, kes neid reegleid rikub, tuleb koheselt FIS-ile teada 
anda. 

207.3 Kui rahvuslik suusaliit ei suuda mingil põhjusel neid reegleid jõustada 
või eelistab mingil põhjusel teha seda FIS-i kaudu, võib FIS koheselt 
võistleja litsentsi peatada. Võistlejal või vastaval rahvuslikul 
suusaliidul on enne lõpliku otsuse tegemist võimalus otsus edasi 
kaevata. 

207.4 Kui reklaamija kasutab võistleja nime, tiitlit või pilti mingi reklaami, 
soovituse või kaupade müügiga seoses ilma võistleja nõusoleku või 
teadmiseta, võib võistleja anda oma rahvuslikule suusaliidule või FIS-
ile volituse, võimaldamaks neil vajadusel kõnealuse ettevõtte suhtes 
õiguslike meetmete rakendamist. Kui võistleja seda ei tee, käsitleb 
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FIS olukorda nii, nagu oleks võistleja ettevõttele niisuguseks 
tegevuseks loa andnud. 

207.5 FIS-i nõukogu peab pidama selle üle järelvalvet, kas ja kui suures 
ulatuses on toimunud üleastumisi või reeglite rikkumisi seonduvalt 
võistlejatele esitavate nõuete, sponsorluse, reklaami ja võistlejate 
toetamisega. 

207.6 Kõigil FIS-i võistluskalendris olevatel võistlustel (eriti Maailma 
Karikal) tuleb võistlusalale, samuti TV-ga kaetud alale reklaamide 
paigutamisel järgida “FIS-i reklaamialaseid juhiseid”. 

 Need FIS-i nõukogu poolt heaks kiidetud “FIS-i reklaamialased 
juhised” on karikavõistluste korraldajatega sõlmitud lepingute 
lahutamatuks koostisosaks. 

208 Elektroonilise meedia õiguste kasutamine 

208.1 Üldpõhimõtted  

208.1.1 Taliolümpiamängud, Maailmameistrivõistlused 
 Kõik meediaga seotud õigused Taliolümpiamängudel ja 

Maailmameistrivõistlustel kuuluvad vastavalt ROK-ile ja FIS-ile ning 
nende suhtes kohaldatakse eraldi lepingutingimusi. 

208.1.2 Rahvuslike suusaliitude õigused 
 Iga FIS-i kuuluv rahvuslik suusaliit, kes korraldab oma riigis võistlusi, 

mis on FIS-i aastakalendris, võib elektroonilise meedia õiguste 
omanikuna sõlmida nende võistluste elektroonilise meedia õiguste 
müügilepinguid. Juhtudel, mil rahvuslik suusaliit korraldab võistlust 
väljaspool oma riiki, kehtivad kahepoolse lepingu suhtes rahvusliku 
suusaliiduga, mille riigis võistlus toimub, samuti need reeglid. 

208.1.3 Edastamine 
 Konsulteerides FIS-iga koostatakse lepingud, mis võimaldaksid 

võimalikult laia suusa- ja lumelauaspordi meediakajastust rahvusliku 
suusaliidu parimates huvides.  

208.1.4 Juurdepääs üritusele 
 Kõigil üritustel on personali ja nende seadmete ligipääs meediaga 

seotud aladele lubatud neile, kellel on vajalik akrediteering ja 
sissepääsuluba. Eesõigus antakse õigused omandanud osapooltele 
ning akrediteeringu süsteem ja juurdepääsu kontroll peab hoidma ära 
võimalikud kuritarvitamised õigusteta osapoolte poolt. 
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208.1.5 FIS-i nõukogu poolne järelevalve 
 FIS-i nõukogu teostab järelevalvet selle üle, kas rahvuslikud 

suusaliidud ja kõik korraldajad järgivad selle reegli nõudeid. FIS-i 
nõukogu annab oma hinnangu lepingule või nendes sisalduvate 
üksikute sätete kohta, mis loovad FIS-ile, rahvuslikule suusaliidule 
või korraldajale olulise huvidekonflikti. Sobiliku lahenduse leidmiseks 
tuleb edastada  täielik teave. 

208.2 Definitsioonid  
 Käesoleva reeglistiku kontekstis kehtivad allajärgnevad 

definitsioonid: 

 “Elektroonilise meedia õiguste” all mõistetakse tele, raadio, Interneti 
ja mobiilsete seadmete ülekande õigusi. 

 “Teleülekande õiguste” all mõistetakse pildist ja helist koosnevate nii 
analoog- kui digitaalformaadis telepildi levitamist maapealsete 
saatjate, satelliidi, sidekaabli või valguskaabli abil ning avalike ja 
privaatsete teleriekraanide vahendusel. Selle määratluse alla võivad 
kuuluda ka tasulised, lepingu alusel kasutatavad, interaktiivne TV, 
soovi korral tellitavad ja Interneti vahendusel levivad teenused, 
sõltuvalt omandatud ja kasutatud õigustest. 

 “Raadio ülekande õiguste” all mõistetakse analoog- või 
digitaalformaadis raadio-programmide levitamist ja vastuvõtmist 
raadiosignaali või sidekaabli abil nii paigalseisvatele kui 
kaasaskantavatele seadmetele. 

 “Interneti” all mõistetakse ligipääsu helile ja pildile läbi ühendatud 
arvutivõrkude. 

 “Mobiilsete ja kaasaskantavate seadmete” all mõistetakse heli ja pildi 
hankimist läbi telefoni operaatori ja mis on saadaval mobiiltelefonidel 
või muudel fikseerimata seadmetel, nagu pihuarvuti. 

208.3 Televisioon  

208.3.1 Võistluse produktsiooni ja edastamise standard 
 Televisiooniorganisatsiooni või –agentuuriga, kes tegutseb 

vastuvõtva ringhäälinguorganisatsioonina, sõlmitud lepingutes tuleb 
arvestada kõigi suusatamise ja lumelauasõidu teleülekannete 
kvaliteediga, seda eriti Maailma Karika puhul. Erilist tähelepanu tuleb 
pöörata järgnevale, võttes arvesse kehtivaid siseriiklike õigusakte ja 
reegleid, mis mõjutavad ringhäälingut: 
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a) tippkvaliteet ja optimaalne TV signaali tootmine (olenevalt 
võistlusest, kas otse- või hilisem ülekanne), milles kesksel kohal 
asub sport; 

b) toimumispaiga reklaami ja ürituse toetajatega mõistlikul määral 
arvestamine ning nende näitamine; 

c) tootmisstandard, mis on vastavuses FIS-i teleproduktsiooni 
juhendiga ja on vastav spordiala turusituatsioonile ja FIS-i 
võistluste tasemele. See tähendab otseülekannet kogu võistluselt, 
sealhulgas võitjate autasustamisest (välja arvatud kui asjaolud 
määravad, et otseülekannet ei ole võimalik toota). Ülekanne on 
produtseeritud neutraalselt, ei keskendu ühelegi sportlasele ega 
rahvusele ja näitab kõiki võistlejaid 

d) Rahvusvahelist otseülekande signaali tootva firma otseülekanne 
peab sisaldama vastavat inglisekeelset graafilist osa, eriti FIS-i 
ametlikku logi, ajavõtu- ja arveandmeid ning tulemusi, samuti 
rahvusvahelist heli. 

e) Riikides, kus üksikuid televisioonituru olusid arvesse võttes on 
sobilik, peab asukohamaal toimuma üritusest otseülekanne, seda 
samuti ka teistes riikides, kus on suur huvi selle vastu. 

208.3.2 Tootmis- ja tehnilised kulud 
 Kui rahvuslik suusaliit ja agentuur/firma, kes omab tootmisõigusi, ei 

ole  kokku leppinud vastupidiselt, siis telesignaali, millega 
rakendatakse erinevaid õigusi, produktsiooni kulud kannab 
ringhäälinguorganisatsioon, kes on omandanud need õigused riigis, 
kus võistlus toimub, või produktsiooni firma, kes on õigusi omava 
firma poolt volitatud signaali tootma. Teatud juhtudel võib korraldaja 
või rahvuslik suusaliit need kulud enda kanda võtta. 

 Iga õiguse, mis on välja antud selle eeskirja alusel, tehnilised kulud 
makstatakse nende organisatsioonide poolt, kes on omandanud 
need õigused ja toodavad ülekande aluseks olevat telepilti 
(originaalpilt ja ilma kommentaarita heli), poolte vahelise kokkuleppe 
alusel tuleb kulud katta tootjafirmal või agentuuril/firmal, kes omab 
tootmisõigusi. See kehtib ka muude tekkida võivate lisakulude kohta, 
mida võidakse nõuda. 

208.3.3 Lühiväjavõtted 
 Televisioonifirmad tuleb varustada vastavalt allpooltoodud reeglitele 

lühiväljavõttega, mis annavad uudislõike õigusteta osapooltele. Tuleb 
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märkida, et paljudes riikides reguleerib lühiväljavõtete kasutamist 
uudissaadetes riiklik seadusandlus. 

 Neid lühiväljavõtteid võib kasutada ainult regulaarsetes 
uudissaadetes ja neid ei tohi arhiveerida 

a) Riikides, kus uudiste toimetuste juurdepääsu spordiüritustele 
reguleerib seadusandlus, rakendatakse ülemuslikult FIS-i 
üritustest ülevaadete tegemisel kõnealuse seadusandluse norme. 

b) Riikides, kus konkureerivate levitajate vahel puuduvad 
kokkulepped, mis käsitlevad uudistetoimetuste juurdepääsu 
materjalile, ja eeldusel, et kokkulepped õigusi omava firma ja 
esmane õiguste valdaja on ülemuslikud, siis võimaldatakse 
konkureerivatele levitajatele lühiväljavõte, mis on maksimaalselt 
90-sekundiline uudislõik, neli tundi pärast seda, kui õiguste 
omanik on võistlust näidanud. Selle materjali kasutamise õigus 
lõpeb 48 tunni möödumisel võistluse lõpust. Kui õigusi omav 
levitaja näitab ülekannet rohkem kui 72 tundi pärast võistlust, 
võivad konkureerivad levitajad näidata lühiväljavõtet 45 sekundi 
ulatuses 48 tundi pärast võistluse algust ja 72 tundi pärast 
võistluse lõppu. Kõik taotlused lühiväljavõtete kasutamiseks 
adresseeritakse õigusi omavale firmale/agentuurile, mis annab 
ringhäälinguorganisatsioonile juurdepääsu lühiväljavõttetele, mis 
lepitakse kokku vastavalt materjali vastuvõtmisel tekkinud 
tehnilise kuluga. 

c) Riikides, kus ükski televisioonifirma ei ole ülekandeõigusi 
omandanud, võivad kõik televisiooniorganisatsioonid edastada 
45-sekundilise lühiväljavõtte niipea, kui materjal on kättesaadav, 
lepitakse kokku õigusi omava agentuuri/firmaga vastavalt 
materjali vastuvõtmisel tekkinud tehnilise kuluga. Luba selle 
materjali kasutamiseks aegub 48 tunniga. 

d) Lühiväljavõtteid produtseerib vastuvõttev 
ringhäälinguorganisatsioon või õigusi omav agentuur/firma ja 
levitab see agentuur/firma arvestades ülaltoodud artiklit 208.3.2. 

208.4 Raadio  
 FIS-i ürituste edastamisele raadioprogrammide kaudu aidatakse 

kaasa akrediteeringu pakkumisega iga asjast huvitatud riigi 
peamis(t)ele raadiojaama(de)le. Lubatud juurdepääs võistluspaigale 
on mõeldud ainult neile raadio organisatsioonidele, kes on saanud 



21 

21 

 

vajaliku lepingulise loa õiguste omanikult, ja ainult raadioülekannete 
tegemiseks. Kui rahvuslik praktika seda lubab ja luba antakse, siis 
võib neid ülekandeid levitada ka raadiojaama veebilehel. 

208.5 Internet  
 Kui FIS-i võistluse elektroonilise meedia õiguste müügileping ei 

sätesta teisti, siis iga teleõiguste omanik, kes on omandanud ka 
Interneti õigused, tagab, et tema kodulehel olev videovoog, välja 
arvatud lühiväljavõtted, on välisriikidest sisenemiseks blokeeritud. 
Regulaarseid uudisnuppe, mis sisaldavad materjali FIS-i võistlustelt, 
võib näidata õigusi omava ringhäälinguorganisatsiooni veebilehel, 
tingimusel, et uudisnuppu ei tehta muudatusi võrreldes originaal 
programmiga. 

 Heli ja pilt, mis on salvestatud avalikus kohas, kus ei nõuta 
akrediteeringut, piletit või muud sissepääsu luba, ei tohi sisaldada 
võistluse materjali. Tunnistatakse, et uus tehnoloogia annab 
üldsusele võimaluse toota volitamata videosalvestusi, mida võidakse 
postitada veebilehtedele. Vastav informatsioon, mis teatab, et 
volitamata produktsioonid ja videomaterjali kasutamine on keelatud 
ning kohtumenetlust võidakse alustada, on nähtaval igas 
sissepääsus ja prinditakse piletitele. 

 Kõik rahvuslikud suusaliidud ja õigusi omavad firmad/agentuurid 
annavad loa lühiväljavõtete postitamiseks FIS-i veebilehele 
mitteärilistel eesmärkidel vastavalt järgmistele tingimustele: 

a) Kui internetis levitamiseks ei ole saadud lühiväljavõtteid, siis 
võistluse kohta käiva uudismaterjali maksimaalne pikkus on 30 
sekundit võistlusala/võistluse kohta ja on FIS-i  veebilehel 
ligipääsetav 48 tundi pärast võistluse lõppu. Selle materjaliga 
seotud finantsolukorra lepivad omavahel kokku FIS ja õiguste 
omanik. 

b) Materjal tehakse õiguste omaniku või vastuvõtva 
ringhäälinguorganisatsiooni poolt kättesaadavaks esimesel 
võimalusel, aga mitte hiljem kui 6 tundi pärast võistluse lõppu. 

208.6 Mobiilsed ja kaasaskantavad vahendid  
 Kui mobiilsetel ja kaasaskantavatel vahenditel levitamise õigus on 

väljastatud, siis õiguste ostja/operaator võib vabal valikul 
produtseerida teleülekandest materjali, mis vastab kõige paremini 
tema klientide vajadustele. Igasugused teleprogrammide riigisisesed 
edastused ei tohi kasutades neid seadmeid erineda teiste levikanalite 
kaudu kättesaadavatest programmidest. 



22 

22 

 

 Riikides, kus mobiilse levitamise õigusi ei ole väljastatud, 
edastatakse operaatoritele 48 tunniks maksimaalselt 20-sekundilise 
kestusega produtseeritud lühiväljavõtted või –lõigud tingimusel, et 
operaatorid maksavad õigusi omavale agentuurile/firmale kõik 
nendega seotud tehnilised kulud. 

208.7 Tulevikuarengud  
 Artiklis 208 sätestatud põhimõtted on tulevikus elektroonilise meedia 

õiguste kasutamise aluseks FIS-i üritustel. FIS-i nõukogul on õigus 
kehtestada vajadusel rahvuslike suusaliitude, vastavate komisjonide 
ja ekspertide soovitusel sobivad tingimused igale uuele arendusele. 

209 Filmiõigused 

 Kõik kokkulepped FIS-i võistluste filmiproduktsiooni osas on filmi 
produtsendi ja rahvusliku suusaliidu või neid õigusi haldava firma 
vahel. Kõikidest teiste meedia õiguste ekspluateerimisega seotud 
lepingutingimustest tuleb kinni pidada. 

210 Võistluse korraldamine 

211 Korraldamine 

211.1 Korraldaja  

211.1.1 FIS-i võistluse korraldaja on isik või isikute grupp, kes teeb vajalikud 
ettevalmistused ja viib võistluse võistluspaigas vahetult läbi. 

211.1.2 Kui rahvuslik suusaliit ei ole ise võistluse korraldaja, võib ta 
korraldajaks nimetada oma liikmesklubi. 

211.1.3 Korraldaja peab tagama, et kõik akrediteeritud isikud aktsepteerivad 
võistluse kohta käivaid reegleid ja kohtunikekogu otsuseid, Maailma 
Karika võistlustel on korraldaja kohustatud võtma isikutelt, kellel 
puudub FIS-i hooajaline akrediteering, selle kohta vastava allkirja. 

211.2 Orgkomitee  
 Orgkomitee koosneb liikmetest (füüsilistest või juriidilistest isikutest), 

kes on delegeeritud korraldaja ja FIS-i poolt. Orgkomitee kannab 
korraldaja õigusi, ülesandeid ja kohustusi. 

211.3 Korraldajad, kelle korraldatud võistlustel osalevad sportlased, kes ei 
vasta artiklite 203-204 nõuetele, on rikkunud “Rahvusvahelise 
suusaspordi võistlusmäärusi” ning FIS-i nõukogu peab nende suhtes 
meetmeid rakendama. 
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212 Kindlustus 

212.1 Korraldaja peab sõlmima vastutuskindlustuse lepingu kõigi 
orgkomitee liikmete suhtes. FIS peab sõlmima vastutuskindlustuse 
lepingud oma töötajate ja tema poolt nimetatud ametnike suhtes, kes 
ei ole orgkomitee liikmed (varustuse kontrollija, arstlik järelevaataja 
jt), juhtudeks, kui nad tegutsevad FIS-i nimel. 

212.2 Enne esimest treeningpäeva või võistlust peab korraldaja valduses 
olema tunnustatud kindlustusfirma poolt välja antud ajutine 
kindlustustunnistus, mis tuleb esitada tehnilisele delegaadile. 
Kindlustushüvitise piirmäär peab olema vähemalt 1 miljon CHF, kuid 
on soovituslik, et see oleks vähemalt 3 miljonit CHF; FIS-i nõukogu 
otsustega võib seda summat suurendada (nt Maailma Karikal jne). 

 Lisaks peab poliis katma sõnaselgelt iga akrediteeritud osaleja, 
kaasa arvatud sportlased, võimalikud nõuded kõikide teiste 
asjaosaliste, kaasa arvatud, kuid mitte ainult ametnike, rajatööliste, 
treenerite jne vastu. 

212.3 Korraldaja ehk vastav rahvuslik suusaliit võib paluda FIS-i 
kindlustusmaakleril korraldada võistluse kindlustamine (korraldaja 
kulul), kui korraldajal endal ei ole vajalik kindlustusleping sõlmitud. 

212.4 Kõigil võistlejatel, kes osalevad FIS-i üritustel, peab olema isiklik 
õnnetusjuhtumi kindlustus, mille hüvituse piirmäärast piisab, et katta 
õnnetuse, transpordi ja päästeoperatsiooni kulud ka võistluse ajal 
toimunud juhtumi korral. Rahvuslik suusaliit vastutab selle eest, et 
nende poolt registreeritud ja võistlustele saadetud võistlejatel on 
nõutud kindlustuskaitse olemas. 

 Rahvuslik suusaliit või võistleja peab olema FIS-i, selle esindaja või 
orgkomitee nõudel igal ajahetkel võimeline tõestama kindlustuskatte 
olemasolu. 

213 Kava 

 Iga FIS-i võistluskalendris oleva võistluse kohta peab korraldaja 
avaldama kava, mis sisaldab alljärgnevat: 

213.1 võistluse nimi, kuupäev ja toimumise koht koos teabega 
võistluspiirkondade ja neile parima juurdepääsu kohta; 

213.2 üksikute sõitude tehnilised andmed ja osavõtutingimused; 

213.3 peamiste ametnike nimed; 
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213.4 esimese võistkondade esindajate koosoleku ning loosimise 
toimumise koht ja aeg; 

213.5 ametlike treeningute ajakava ja stardiajad; 

213.6 ametliku teadetetahvli asukoht; 

213.7 auhinnatseremoonia toimumise aeg ja koht; 

213.8 registreerimise lõpptähtaeg ja registreerimisaadress koos telefoni- ja 
faksi numbriga ning e-posti aadressiga. 

214 Teadeanded 

214.1 Orgkomitee peab avaldama ürituse toimumise kohta teadeande. See 
peab sisaldama kogu artiklis 213 nõutud teavet. 

214.2 Korraldajad peavad järgima FIS-i reegleid ja otsuseid, mis 
puudutavad osavõtjate arvu piiramist. Lisapiirangud osalejate arvule 
on lubatud artikli 201.1 alusel, eeldusel, et need sisalduvad 
teadeandes. 

214.3 Võistluse edasilükkamisest või ärajätmisest ja kava muutmisest tuleb 
koheselt FIS-ile, kõigile kutsutud või registreerunud rahvuslikele 
suusaliitudele ja tehnilistele delegaadile telefoni, e-kirja või faksi teel 
teada anda. Võistluse üleviimine varasemale kuupäevale saab 
toimuda vaid FIS-i nõusolekul. 

215 Registreerimine 

215.1 Registreerimistaotlused tuleb ära saata nii, et orgkomitee saab selle 
kätte enne registreerimise lõpptähtaega. Korraldajatel peab lõplik 
osalejate nimekiri olema koostatud vähemalt 24 tundi enne esimest 
loosimist. 

215.2 Rahvuslikel suusaliitudel ei ole lubatud registreerida ühte ja sama 
võistlejat mitmele samal päeval toimuvale võistlusele. 

215.3 Ainult rahvuslikel suusaliitudel on õigus võistlejaid rahvusvahelistele 
võistlustele registreerida. Registreerimistaotlus peab sisaldama: 

215.3.1 võistleja kood, perekonnanimi, eesnimi, sünniaasta, riik; 

215.3.2 täpne võistluse määratlus, millele võistleja registreeritakse. 
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215.4 Maailmameistrivõistlustele registreerimine (vt 
“Maailmameistrivõistluste korraldamise juhend”). 

215.5 Võistleja registreerimist võistlusele rahvusliku suusaliidu poolt 
käsitletakse kui lepingut vaid võistleja enda ja korraldaja vahel ning 
seda reguleerib “Sportlase deklaratsioon”. 

216 Võistkondade esindajate koosolekud 

216.1 Esimese võistkondade esindajate koosoleku ning loosimise aeg ja 
koht peab olema juhendis ära näidatud. Kutsed kõigile teistele 
koosolekutele tuleb edastada võistkondade esindajatele nende 
esimese koosoleku ajal. Erakorralistest koosolekutest tuleb aegsasti 
ette teatada. 

216.2 Võistkondade esindajate koosolekul ei ole lubatud puuduva osaleja 
esindamine teise riigi esindaja poolt. 

216.3 Võistkondade esindajad ja treenerid peavad olema korraldajate poolt 
kvootidega vastavuses akrediteeritud. 

216.4 Võistkondade esindajad ja treenerid peavad alluma 
“Rahvusvahelistele suusaspordi võistlusmäärustele” ja 
kohtunikekogu otsustele ning käituma korrektselt ja sportlaslikult. 

217 Loosimine 

217.1 Võistlejate stardijärjestus igal võistlusel ja igal alal määratakse 
kindlaks loosimise teel teatud valemi ja/või punktitabeli abil. 

217.2 Rahvusliku suusaliidu poolt registreeritud võistlejad pääsevad 
loosimisele vaid juhul, kui kirjalik registreerimisvorm on korraldaja 
poolt tähtaegselt kätte saadud. 

217.3 Kui võistleja esindaja (võistkonna esindaja või treener) puudub 
loosimise läbiviimise juurest, pääseb võistleja loosimisele vaid juhul, 
kui koosoleku alguseks on telefoni, telegrammi, e-kirja või faksi teel 
kinnitatud, et registreeritud võistleja osaleb võistlusel. 

217.4 TD peab oma aruandes esitama võistlejate nimed, kes loositi välja, 
kuid ei osalenud võistlusel, näidates võimaluse korral ära puudumise 
põhjuse. 

217.5 Loosimisele tuleb kutsuda kõikide osalevate riikide esindajad. 
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217.6 Kui võistlus lükatakse vähemalt päeva võrra edasi, tuleb läbi viia uus 
loosimine. 

218 Tulemuste avaldamine 

218.1 Mitteametlikud tulemused avaldatakse kooskõlas vastava ala kohta 
käivate reeglitega. 

218.1.1 Tulemuste ülekandmine 
 Kõigil rahvusvahelistel võistlustel peab olema otseside stardi ja finiši 

vahel. Taliolümpiamängudel peab side olema tagatud 
kaabliühenduse kaudu. 

 Maailma Karika, Maailmameistrivõistluste ja Taliolümpiamängude 
ajal on andmetöötluse alal nõutav Internetiühenduse olemasolu 
(vähemalt  ADSL kiirusega). 

218.2 Kõik FIS-i võistlustega seotud andmed ja ajavõtutulemused on FIS-i, 
korraldaja, rahvuslike suusaliitude ja osalejate käsutuses, kes võivad 
neid avaldada, sealhulgas oma veebilehtedel. Andmete ja 
ajavõtutulemuste kajastamine veebilehtedel on reguleeritud “FIS-i 
interneti-alaste reeglitega”. 

218.3 FIS-i interneti-alased reeglid ja FIS-i võist lustega seotud 
andmete levitamine  

218.3.1 Üldist 
 Osana suusaspordi ja lumelauasõidu pidevast edastamisest 

julgustab FIS rahvuslikke suusaliite edastama oma liikmetele ja 
toetajatele sõnumeid ja teavet ning väärtustab nende tegevust 
kõnealuse teabe edastamisel. Niisuguse teabe levitamise üheks 
oluliseks vahendiks on internet. 

 Alljärgnevad reeglid on kehtestatud selleks, et toetada rahvuslikke 
suusaliite FIS-i võistluste kohta käivate andmete kättesaadavaks 
tegemise kaudu ning selgitada tingimusi, mis puudutavad FIS-i 
võistlustelt pärinevate andmete kasutamist ja esitamist. 

218.3.2 FIS-i võistluskalendri andmed 
 Spetsiaalne FIS-i võistluskalendri programm on loodud kasutamiseks 

rahvuslike suusaliitude ja kolmandate isikute poolt. Igal nädalal on ftp 
aadressil ftp://ftp.fisski.ch saadaval uuendatud “Fiscal” zip fail, mis 
tuleb laadida FIS-i võistluskalendri programmi. 

 Seejärel võib selle laadida rahvusliku suusaliidu enda 
tarkvaraprogrammi, kui seda on vaja tegevuse planeerimiseks või 
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muul eesmärgil. Neid andmeid ei tohi edastada kolmandatele 
isikutele või organisatsioonidele ärilistel eesmärkidel kasutamiseks. 

218.3.3 Tulemused ja edetabelid 

 Rahvuslikud suusaliidud võivad saada enda käsutusse ametlikud 
tulemused pärast seda, kui need on FIS-i büroos FIS-i punktide 
kontrolli menetluses kinnitatud. Nende andmete saamiseks tuleb 
pöörduda FIS-i IT juhi poole, kes annab igakordselt ka olukorrale 
vastavad juhised. FIS-i Maailma Karika tulemused sisaldavad viite 
tulemuste arvestamise korraldajale. Maailma Karika erinevate 
sarjade jooksvad edetabelid on samuti kättesaadavad pärast nende 
esitamist tulemuste arvestamise korraldaja poolt või käsitsi 
sisestamist. 
1. FIS-i võistluste tulemusi ja andmeid võib avaldada vaid rahvuslike 

suusaliitude, korraldajate ja osalejate veebilehtedel ning ei tohi 
edastada kolmandatele isikutele või organisatsioonidele ärilistel 
eesmärkidel kasutamiseks. 
Rahvuslik suusaliit võib sisestada andmed oma 
tarkvaraprogrammi soorituste hindamiseks vms. 

2. Rahvuslik suusaliit, kes soovib avaldada tulemusi oma veebilehel, 
kuid ei oma selleks programmi, et algandmeid sobilikku vormi 
saada, võib esitada viite FIS-i veebilehe vastavale osale. Täpse 
aadressi edastab FIS-i IT juht. 

3. FIS-i veebilehel luuakse lingid kõigi rahvuslike suusaliitude 
veebilehtedele, samuti suusatööstuse- ja meediaettevõtete 
veebilehtedele, kui nad selleks soovi avaldavad. Samasugune 
vastuviide tuleb luua FIS-i veebilehele. 

218.3.4 Korraldajate juurdepääs tulemustele 
 FIS-i Maailma Karika võistluste korraldajad saavad oma võistluse 

tulemused pärast seda, kui need on FIS-i punktide kontrolli 
menetluse tulemuste andmebaasis kinnitatud.  Maailma Karika 
võistluste andmete üleslaadimine on elektrooniline menetlus, mis 
viiakse läbi pärast võistluse lõppu. 

 Pdf-formaadis faili, mis sisaldab tulemusi ja punktitabelit, võib alla 
laadida aadressidelt www.fis-ski.com ja ftp://ftp.fisski.ch/, mille järgi 
lisatakse suusaala kood ja võistluspaiga nimetus: AL 
(mäesuusatamine), CC (murdmaasuusatamine), JP (suusahüpped), 
NC (kahevõistlus), SP (lumelausõit), FS (freestyle) jne. Üksiku 
võistluse võib määratleda selle koodi alusel, mis on avaldatud 



28 

28 

 

võistluskalendri lehel, kus on ära toodud võistluse üksikasjad 
(www.fis-ski.com). 

219 Auhinnad 

219.1 FIS avaldab auhindade kohta käivad üksikasjalikud reeglid. Auhinnad 
koosnevad meenetest, diplomist ja tšekist või sularahast. Rekordite 
püstitamise eest ei ole lubatud anda auhindu. FIS-i nõukogu otsustab 
kevadel poolteist aastat enne võistlushooaja algust auhinnarahade 
miinimum- ja maksimumsuuruse. Korraldajad peavad nende 
suurused FIS-ile teada andma hiljemalt 15. oktoobriks. 

219.2 Kui kaks võistlejat  finišeerivad sama lõpuajaga või saavad sama 
arvu punkte, peavad nad lõpuprotokollis saama sama koha. Neid 
autasustatakse samade auhindade, tiitlite või diplomitega. Tiitlite või 
auhindade saajate määramine loosi või lisavõistluse abil ei ole 
lubatud. 

219.3 Kõik auhinnad tuleb kätte anda mitte hiljem kui võistluse või 
üritustesarja viimasel päeval. 

220 Võistkonna ametnikud, treenerid, teenindav pers onal, hankijad 
ja firmade esindajad 

 Reeglina rakendatakse allpooltoodud reegleid kõigi suusaalade 
suhtes võttes arvesse erireegleid. 

220.1 Ürituse orgkomitee peab edastama tehnilise delegaadile võistlusele 
akrediteeritud isikute nimekirja. 

220.2 Hankijatel ja teenindaval personalil on keelatud teha piiratud alal 
reklaami või kanda oma riietusel selgelt nähtavaid kaubanduslikke 
tähiseid, mis ei ole kooskõlas artikliga 207. 

220.3 Võistkonna ametnikud, akrediteeritud teenindav personal ja hankijad 
saavad FIS-ilt ametliku akrediteeringu ja peavad tegelema sellega, 
milleks nad määratud on. Korraldajatel on õigus akrediteerida 
täiendavaid firmade esindajaid ja teisi olulisi isikuid. 

220.4 Radadele ja suusahüppemäele pääsevad ainult need isikud, kellel on 
vastav FIS-i akrediteering või eriakrediteering korraldajalt (kooskõlas 
võistlusala erireeglitega). 

220.5 Erinevad akrediteeringu tüübid  
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220.5.1 Tehnilised delegaadid, kohtunikekogu liikmed ja artiklis 220 
nimetatud isikud, kes kannavad nähtaval akrediteerimistunnistust, 
pääsevad radadele ja suusahüppemägedele. 

220.5.2 Võistkondade juurde kuuluval teenindaval personalil on lubatud 
siseneda stardialale ja finiši teenindusalale. Neid ei lubata rajale ega 
suusahüppemäele. 

220.5.3 Firmade esindajatel, kellel on korraldajate akrediteering ja ei ole FIS-i 
akrediteeringut, ei ole lubatud siseneda rajale ja piiratud 
juurdepääsuga teenindusalale. 

221 Arstiabi, läbivaatused ja doping 

221.1 Rahvuslikud suusaliidud vastutavad oma võistlejate 
võistlusvalmiduse eest. Kõik võistlejad, nii naised kui ka mehed, on 
kohustatud läbima põhjaliku arstliku kontrolli Kontroll viiakse läbi 
võistleja koduriigis. 

221.2 FIS-i arstliku komisjoni või selle esindaja nõudel peab võistleja 
läbima enne või pärast võistlust arstliku läbivaatuse. 

221.3 Doping on keelatud. Kõik FIS-i dopinguvastaste reeglite rikkumisi 
karistatakse FIS-i dopinguvastaste reeglite järgi. 

221.4 Dopingukontrolli võib viia läbi igal FIS-i võistlusel (samuti väljaspool 
võistlust). Vastavad reeglid on avaldatud “FIS-i dopinguvastastes 
reeglites” ja “FIS-i menetluslikes juhistes”. 

221.5 Võistleja sugu  
 Kui kerkib kahtlus võistleja soo kohta või esitatakse vastavasisuline 

protest, peab FIS võtma tarvitusele vajalikud meetmed, et määrata 
kindlaks võistleja sugu. 

221.6 Korraldajate poolt tagatud arstiabi  
 Kõigi ürituste korraldajate esmaseks kohustuseks on tagada kõigi 

FIS-i võistlustega seotud isikute turvalisus ja tervisekaitse. See 
puudutab nii võistlejaid kui ka vabatahtlikke abilisi, rajatöötajaid ja 
pealtvaatajaid. 

 Arstiabi talituse ülesehitus igal konkreetsel üritusel sõltub mitmetest 
teguritest: 
- võistluse suurus ja tase (Maailmameistrivõistlused, Maailma 

Karikas, kontinentaalne karikavõistlus, FIS-i võistlus jne) koos 
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kohaliku meditsiinilise hoolduse standardiga, geograafilise 
asukoha ja oludega; 

- võistlejate, abipersonali ja pealtvaatajate eeldatav arv; 
- kindlaks tuleb määrata ürituse arstiabi talituse vastutus erinevate 

osalejate gruppide suhtes (võistlejad, abipersonal, pealtvaatajad). 

Korraldaja või arstiabi ja päästeteenistuse ülem peab andma 
võistluse peadirektorile või tehnilisele delegaadile enne ametliku 
treeningu või võistluse algust kinnituse, et kõik hädaabi juhtumiks 
vajalik on valmis. Õnnetusjuhtumi või probleemi, mis takistab esmase 
arstiabi plaani kasutamist, korral peab enne ametliku treeningu või 
võistluse jätkamist olema valmis varuplaan uue võimaliku 
hädajuhtumi jaoks. 
Täpsed nõudmised, mis puudutavad rajatisi, vahendeid, personali ja 
võistkondade arste, sisalduvad vastava suusaala reeglites ja “FIS-i 
arstiabi juhendis”. 

222 Võistlusvarustus 

222.1 Võistleja võib osaleda FIS-i võistlustel ainult varustusega, mis vastab 
FIS-i reeglitele. Võistleja on vastutav selle eest millise varustusega ta 
võistlusel osaleb (suusad, lumelaud, sidemed, suusasaapad, riietus 
jne). Võistleja enda kohustus on kontrollida, et varustus, mida ta 
kasutab, on vastavuses FIS-i reeglite ja üldiste turvanõuetega ning 
töökorras. 

222.2 Mõiste võistlusvarustus hõlmab varustuse kõiki osasid, mida võistleja 
võistlusel kasutab. Selle hulka kuuluvad nii riietus kui ka tehniliste 
funktsioonidega seadmed. Kogu võistlusvarustus moodustab 
funktsionaalse üksuse. 

222.3 Kõik uued võistlusvarustuse valdkonnas tehtud arendused tuleb FIS-i 
poolt heaks kiita.  

 FIS ei taga uute tehniliste arenduste heakskiitmist, mis nende 
tutvustamise ajal võivad endaga kaasa tuua tundmatuid terviseriske 
või suurendada õnnetusjuhtumite esinemise võimalust. 

222.4 Uued arendused tuleb esitada heakskiitmiseks hiljemalt 1.maiks 
enne järgmist võistlushooaega. Esimesel aastal saavad uued 
arendused vaid tingimusliku heakskiidu, mis tuleb lõplikult kinnitada 
enne järgmist võistlushooaega. 
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222.5 Võistlusvarustuse komitee avaldab varustuse kohta kehtivad reeglid 
(lubatud varustuse määratlus ja kirjeldus) pärast FIS-i nõukogu 
poolset heakskiitmist. 

 Keelatud on kõik ebaloomulikud või kunstlikud abivahendid, mis 
muudavad võistleja sooritust ja/või korrigeerivad tehniliselt indiviidi 
füüsilist kalduvust ebakorrektsele sooritusele, samuti 
võistlusvarustus, mis mõjutab võistleja tervist või suurendab 
õnnetusjuhtumite esinemise võimalust. 

222.6 Kontroll  
 Võistlusvarustuse komisjoni liikmed või ametlikud FIS-i varustuse 

kontrollijad viivad võistlushooaja eel ja selle ajal või vastava võistluse 
tehnilisele delegaadile esitatud protestide alusel läbi mitmeid 
kontrollimisi. Kui on piisavalt alust kahtlustada, et reegleid on rikutud, 
tuleb kõnealune varustus koheselt kontrollijate või tehnilise delegaadi 
poolt tunnistajate juuresolekul konfiskeerida ja pitseerituna FIS-ile 
edastada, kes omakorda edastab varustuse lõplikuks kontrollimiseks 
selleks ametlikult tunnustatud asutusele. Varustuse vastu esitatud 
protestide korral kannab nende menetlemisega seotud kulud 
vaidluse kaotanud pool. 

 Kui FIS-i tehniline ekspert on omapoolse kontrollimise teostanud, ei 
ole lubatud nõuda varustuse või materjali testimist sõltumatus 
laboris, välja arvatud juhtudel, mil on võimalik näidata, et 
kontrollimine ei toimunud reeglitega vastavuses. 

222.6.1 FIS-i üritusel, kus viibivad kohal FIS-i ametlikud mõõtmiseksperdid, 
kes kasutavad FIS-i ametlikke mõõtmisvahendeid, loetakse kohapeal 
teostatud mõõtmiste tulemused kehtivateks ja lõplikeks, sõltumata 
varasemate mõõtmiste tulemustele. 

223 Sanktsioonid 

223.1 Üldsätted  

223.1.1 Rikkumine, mille suhtes võidakse rakendada sanktsioone ja määrata 
karistus, on käitumine mis: 
- rikub või ei järgi võistlusreegleid; 
- seisneb kohtunikekogu või selle üksikute liikmete korralduste 

eiramises vastavalt artiklile 224.2; 
- seisneb ebasportlikus käitumises. 

223.1.2 Rikkumiseks loetakse ka alljärgnev käitumine: 
- katse rikkumist toime panna; 
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- rikkumise põhjustamine või sellele kaasaaitamine; 
- rikkumise toimepanemise soovitamine. 

223.1.3 Määratledes, kas käitumine oli rikkumine, tuleb arvesse võtta: 
- kas käitumine oli tahtlik või tahtmatu; 
- kas käitumine oli tingitud hädaolukorrast. 

223.1.4 Kõik FIS-i liikmesorganisatsioonid, kaasa arvatud omakorda nende 
poolt akrediteeritud liikmed, peavad neid reegleid ja rakendatavaid 
sanktsioone aktsepteerima ja tunnustama ning neid saab vaidlustada 
vaid vastavalt FIS-i statuudile ja “Rahvusvahelistele suusaspordi 
võistlusmäärustele”. 

223.2 Kohaldatavus  

223.2.1 Isikud 
 Need sanktsioonid on kohaldatavad: 

- kõigi isikute suhtes, kes on FIS-i või korraldaja poolt FIS-i 
võistluskalendris olevale üritusele registreeritud või 
akrediteeritud ning viibivad kas võistlusalal või väljaspool seda 
võistlusega seotud asukohas; 

- kõigi isikute suhtes, kes ei ole akrediteeritud, kuid viibivad 
võistlusalal. 

223.3 Karistused  

223.3.1 Rikkumist käsitlev komisjon võib määrata isikule alljärgnevad 
karistused: 
- hoiatus – kirjalik või suuline; 
- akrediteeringu tühistamine; 
- akrediteeringust keeldumine; 
- rahatrahv kuni CHF 100’000.--; 
- ajatrahv. 

223.3.1.1 FIS-i liikmed on vastutavad FIS-i ees nende isikute, kelle 
akrediteerimise nad on korraldanud, trahvide maksmise ja neile 
tasumiseks määratud adminstratiivkulude tasumise eest. 

223.3.1.2 Isikud, kes ei ole määratletud artiklis 223.3.1.1, on samuti vastutavad 
FIS-ile trahvide maksmise ja neile tasumiseks määratud 
adminstratiivkulude tasumise eest. Kui niisugune isik ei tasu 
määratud trahve, on keelatud anda talle ühe aasta jooksul ühtegi 
FIS-i ürituse akrediteeringut. 
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223.3.1.3 Trahv tuleb tasuda 8 (kaheksa) päeva jooksul alates selle 
määramisest . 

223.3.2 Võistlevale võistlejale võidakse määrata järgnevad lisakaristused: 
- diskvalifitseerimine; 
- stardipositsiooni halvendamine; 
- auhindade ja hüvitiste äravõtmine korraldaja kasuks; 
- FIS-i üritustest osavõtu õiguse peatamine. 

223.3.3 Võistleja diskvalifitseeritakse vaid juhul, kui tema eksimus andis talle 
lõpptulemuse suhtes mingeid eeliseid, välja arvatud reeglites otseselt 
ette nähtud juhtudel. 

223.4 Kohtunik võib määrata artiklites 223.3.1 ja 223.3.2 ette nähtud 
karistusi, kuid ta ei või määrata rahatrahvi suuremas summas kui 
CHF 5’000.- või eemaldada võistlejat teiselt FIS-i ürituselt peale 
ürituse, kus rikkumine aset leidis. 

223.5 Alljärgnevaid karistusi võib määrata suulisel t:  
- hoiatus; 
- käimasoleva ürituse akrediteeringu tühistamine isikul, kes ei 

olnud registreeritud korraldaja juures rahvusliku suusaliidu poolt; 
- akrediteeringu tühistamine käimasoleval üritusel FIS-i poolt 

akrediteeritud isikult; 
- akrediteeringust keeldumine käimasoleval üritusel isikule, kes 

viibib võistlusalal või asub muul võistlusega seotud piirkonnas. 

223.6 Alljärgnevad karistused tuleb määrata kirjali kult:  
- rahatrahv; 
- diskvalifitseerimine; 
- stardipositsiooni halvendamine; 
- võistlusel osalemise peatamine; 
- akrediteeringu tühistamine isikul, kes oli registreeritud rahvusliku 

suusaliidu poolt; 
- akrediteeringu tühistamine FIS-i poolt akrediteeritud isikutel. 

223.7 Kirjalik otsus karistuse määramise kohta tuleb saata rikkujale (kui 
tegemist ei ole võistlejaga), rikkuja riigi suusaliidule ja FIS-i 
peasekretärile. 

223.8 Kõik diskvalifitseerimised protokollitakse kohtuniku või TD aruandes. 

223.9 Kõik karistused protokollitakse TD aruandes. 
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224 Menetlusjuhised 

224.1 Kohtunikekogu pädevus  
 Kohtunikekogul on õigus määrata eelpooltoodud reeglite alusel 

karistusi häälteenamuse alusel. Võrdse häälte arvu korral otsustab 
kohtunikekogu esimehe hääl. 

224.2 Võistluspaigas, eriti treeningute ja võistluste ajal, on igal 
hääleõiguslikul kohtunikekogu liikmel õigus teha suulisi hoiatusi ja 
tühistada käimasoleva ürituse akrediteeringut. 

224.3 Kollektiivsed rikkumised  
 Kui mitu isikut panevad samal ajal samadel asjaoludel toime sama 

rikkumise, võidakse kohtunikekogu otsust ühe rikkuja suhtes lugeda 
siduvaks ka kõigi teiste rikkujate suhtes. Kirjalik otsus peab 
sisaldama kõigi rikkujate nimesid ja karistusi, mida nende suhtes 
rakendatakse. Otsus antakse üle igale rikkujale. 

224.4 Piirang  
 Isiku suhtes ei saa rakendada sanktsioone, kui selle isiku rikkumise 

menetelemist ei ole alustatud 72 tunni jooksul alates rikkumise 
toimepanemisest. 

224.5 Iga isik, kes on tunnistajaks väidetavale rikkumisele, on kohustatud 
tulema tunnistajaks kohtunikekogu koosolekule ja kohtunikekogu on 
kohustatud kõiki asjasse puutuvaid tõendeid arvesse võtma. 

224.6 Kohtunikekogu võib konfiskeerida esemeid, mida kahtlustatakse 
olevat vastuolus varustuse suhtes kehtivate reeglitega. 

224.7 Enne karistuse määramist (välja arvatud hoiatuste puhul ja 
akrediteeringu tühistamisel vastavalt artiklitele 223.5 ja 224.2) tuleb 
rikkujale anda võimalus end kas suulises või kirjalikus vormis asja 
käsitleval koosolekul kaitsta. 

224.8 Kõik kohtunikekogu otsused tuleb protokollida  ja need peavad 
sisaldama:  

224.8.1 väidetava rikkumise sisu; 

224.8.2 tõendeid; 

224.8.3 reeglit  või kohtunikekogu otsust, mida rikuti; 

224.8.4 määratud karistust. 
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224.9 Karistus peab vastama rikkumisele. Karistuse suuruse määramisel 
peab võtma arvesse kõiki kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid. 

224.10 Edasikaebamine  

224.10.1 Kõikidel juhtudel, välja arvatud artiklis 224.11 nimetatud alustel, 
võidakse kohtunikekogu karistusotsust vastavalt “Rahvusvahelistele 
suusaspordi võistlusmäärustele” edasi kaevata. 

224.10.2 Kui edasikaebust ei ole esitatud “Rahvusvaheliste suusaspordi 
võistlusmäärustes” ette nähtud tähtaja jooksul, muutub 
kohtunikekogu karistus-otsus lõplikuks. 

224.11 Järgnevad kohtunikekogu otsused ei kuulu eda sikaebamisele:  

224.11.1 Artiklite 223.5 ja 224.2 alusel määratud suulised karistused. 

224.11.2 Rahatrahvid väiksemas summas kui CHF 1’000.-- (üks tuhat Šveitsi 
franki) ühe rikkumise eest ja summas CHF 2’500.-- korduvate 
rikkumiste eest sama isiku poolt. 

224.12 Kõigil ülejäänud juhtudel tuleb edasikaebused esitada 
“Rahvusvaheliste suusaspordi võistlusmääruste” alusel 
apellatsioonikomisjonile. 

224.13 Kohtunikekogul on õigus esitada apellatsioonikomisjonile soovitusi 
rakendada karistust rahatrahvi näol suuremas summas kui CHF 
5’000.- ja võistlemisõigus peatamiseks kauemaks kui üritus, millel 
rikkumine toime pandi (art 223.4). 

224.14 FIS-i nõukogul on õigus esitada apellatsioonikomisjonile arvamusi 
iga kohtunikekogu kirjaliku karistusotsuse kohta. 

224.15 Menetluskulud  
 Menetluskulud ja kulutused, sealhulgas reisikulud (menetlusega 

seotud) tuleb arvutada tehnilisele delegaadile tasumisele kuuluvatest 
summadest lähtuvalt, ning kuuluvad tasumisele rikkuja poolt. 
Kohtunikekogu otsuse tühistamise korral, olgu see osaline või täielik, 
kannab kõik kulud FIS. 

224.16 Rahatrahvide sissenõudmine  

224.16.1 FIS korraldab rahatrahvide ja menetluskulude sissenõudmist. 
Sissenõudmise kulud loetakse menetluskulude hulka. 
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224.16.2 Rikkuja poolt tasumata summa loetakse selle rahvusliku suusaliidu 
võlgnevuseks, kelle liikmeks rikkuja on. 

224.17 Tulufond  
 Kõik rahatrahvid makstakse FIS-i noortespordi toetamise fondi. 

224.18 Need reeglid ei kehti FIS-i dopingureeglite rikkumise suhtes. 

225 Apellatsioonikomisjon 

225.1 Ametisse nimetamine  

225.1.1 FIS-i nõukogu määrab suusaala reeglite alakomitee (või suusaala 
komitee, kui reeglite alakomitee puudub) liikmete seast 
apellatsioonikomisjoni esimehe ja aseesimehe. Aseesimees juhib 
komisjoni tööd esimehe äraolekul ja juhtudel, mil esimees on 
eelarvamuse omamise või erapoolikuse tõttu taandatud. 

225.1.2 Komisjoni esimees määrab iga käsitlemisele tuleva avalduse 
menetlemise istungi jaoks suusaala reeglite alakomitee või suusaala 
komitee liikmete seast ametisse kolm komisjoni liiget, kelle hulka võib 
ta ka ise kuuluda või kes teevad otsuse häälteenamuse alusel. 

225.1.3 Et vältida eelarvamuste omamist või erapoolikust ei tohi 
apellatsioonikomisjoni liikmed olla selle rahvusliku suusaliidu liikmed, 
kelle alla kuuluva rikkuja juhtumit menetletakse. Lisaks sellele 
peavad apellatsioonikomisjoni liikmed esimehele vabatahtlikult teada 
andma igast võimalikust eelarvamuse omamisest või erapoolikusest 
rikkuja suhtes. Eelarvamust omavad või erapoolikud liikmed tuleb 
esimehe, või esimehe taandamise puhul aseesimehe, poolt 
menetlusest taandada. 

225.2 Pädevus  

225.2.1 Apellatsioonikomisjon menetleb rikkujate poolt esitatud edasikaebusi, 
FIS-i nõukogu taotlusi võistluste kohtunikekogude otsuste suhtes või 
kohtunikekogu taotlusi, et rakendada kohtunikekogu enda poolt 
määrata lubatud sanktsioonist suuremat sanktsiooni. 

225.3 Menetlus  

225.3.1 Edasikaebuse suhtes tuleb teha otsus 72 tunni jooksul alates selle 
kättesaamisest esimehe poolt, välja arvatud juhtudel kui osapooled 
annavad kirjaliku nõusoleku istungi hilisemaks toimumiseks. 
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225.3.2 Kõik edasikaebused ja vastulaused ning tõendusmaterjalid, millele 
pooled toetuda kavatsevad, tuleb esitada kirjalikult. 

225.3.3 Apellatsioonikomisjon otsustab istungi toimumise koha ja formaadi 
(telefonikonverents, kohalviibimine, e-kirjavahetus). 

 Apellatsioonikomisjoni liikmed on kohustatud hoidma edasikaebuse 
asjaolud konfidentsiaalsena kuni otsuse avalikustamiseni ning võivad 
menetluse ajal antud asjas konsulteerida vaid teiste komisjoni 
liikmetega. 

 Apellatsioonikomisjoni esimees võib paluda lisatõendusmaterjali 
tingimusel, et see ei nõua osapoolelt ebaproportsionaalselt suurt 
pingutust. 

225.3.4 Apellatsioonikomisjoni kulud kaetakse vastavalt artiklile 224.15. 

225.3.5 Apellatsioonikohus võib oma otsuse teha teatavaks pärast istungit 
suuliselt. Põhjendatud otsus tuleb esitada kirjalikult FIS-ile, kes 
edastab selle osapooltele, nende rahvuslikele suusaliitudele ja 
kohtunikekogule, kelle otsus edasi kaevati. Lisaks peab kirjalik otsus 
olema kättesaadav FIS-i büroost. 

225.4 Edasikaebamine  

225.4.1 Apellatsioonikomisjoni otsuste peale võib kaevata edasi FIS-i 
kohtusse vastavalt selle statuudi artiklitele 55, 52.1 ja 52.2. 

225.4.2 FIS-i kohtusse esitatud edasikaebus peab olema kirjalik ja esitatud 
FIS-i peasekretärile statuudi artiklites 52, 52.1 ja 52.2 sätestatud 
tähtaegade jooksul alates apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamise 
hetkest. 

225.4.3 Edasikaebuse esitamine apellatsioonikomisjonile või FIS-i kohtule ei 
lükka edasi ühegi võistluse kohtunikekogu või apellatsioonikomisjoni 
poolt kehtestatud sanktsiooni rakendamist. 

226 Sanktsioonide rikkumine 

 Kui rikutakse kehtestatud sanktsioonde nõudeid (mis on määratud 
vastavalt “Rahvusvaheliste suusaspordi võistlusmääruste” alusel või 
FIS-i dopinguvastaste reeglite alusel), võib nõukogu määrata omal 
äranägemisel kohaseks peetavaid täiendavaid ja uusi sanktsioone. 

 Niisugustel juhtudel võidakse rakendada alljärgnevaid sanktsioone:  

226.1 Isikute suhtes rakendatavad sanktsioonid:  
- kirjalik hoiatus; 



38 

38 

 

- rahatrahv summas mitte üle CHF 100’000.--; 
- võistluskeeld järgmise astme rikkumise sanktsioonina – näiteks 

kui dopingu kasutamise eest määrati kolme kuuline 
võistluskeeld, siis selle võistluskeelu rikkumisega kaasneb kahe 
aastane võistluskeeld; kui määrati kahe aastane võistluskeeld, 
siis selle rikkumise eest määratakse eluaegne võistluskeeld; 

- akrediteeringu tühistamine. 

226.2 Sanktsioonid rahvusliku suusaliidu vastu:  
- rahvusliku suusaliidu finantseerimise lõpetamine FIS-i poolt; 
- tulevaste FIS-i ürituste tühistamine selles riigis; 
- mõne või kõigi FIS-i liikmelisusest tulenevate õiguste 

tühistamine, kaasa arvatud FIS-i võistluskalendri võistlusel 
osalemine, hääleõigus FIS-i kongressil, liikmelisus FIS-i 
komiteedes. 
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2. jagu  

300 Murdmaasuusatamise võistlused 

300.1 FIS-i egiidi all toimuvate võistluste korraldamist reguleerivad 
alljärgnevad dokumendid: “Rahvusvahelised suusaspordi 
võistlusmäärused” (ICR) – esimene jagu (artiklid 200-…) ja teine jagu 
(artiklid 300-…), Maailma Karika juhend, FIS-i punktiarvestuse 
reeglistik ning murdmaasuusatamise nõukogu poolt kinnitatud iga-
aastased Murdmaasuusatmise Juhised. 

A.  Korraldamine 

301 Orgkomitee 

301.1 Rahvusvahelise võistluse läbiviimiseks tuleb moodustada 
orgkomitee. Orgkomitee koosneb rahvusliku suusaliidu ja orgkomitee 
poolt ametisse määratud liikmetest. Orgkomitee määrab kindlaks 
korraldaja õigused, ülesanded ja kohustused. (Vt art 210) 

302 Võistluse ametnikud 

302.1 Võistluse ametnike määramine  

302.1.1 FIS-i poolt määratud ametnikud on  
- taliolümpiamängudel ja murdmaasuusatamise 

Maailmameistrivõistlustel (MM-võistlused): tehniline delegaat 
(TD), TD abi, kohtunikekogu liikmed ja FIS-i võistluse 
peadirektor;  

- Maailma Karikal (MK): TD, TD abi ja FIS-i võistluse peadirektor; 

- murdmaasuusatamise juunioride Maailmameistrivõistlustel 
(JMM-võistlused): TD, TD abi ja üks kohtunikekogu liige; 

- kontinentaal karikavõistlustel (KK) ja FIS-i võistlustel: TD. 

302.1.2 Rahvusliku suusaliidu poolt määratud ametnikud on: 
- JMM, MK, KK ja FIS-i võistlustel: rahvuslik TD abi. 

302.1.3 Orgkomitee poolt määratud liikmed 

 Kõik teised liikmed määrab korraldaja. Orgkomitee esimees või tema 
asetäitja esindab orgkomiteed suhtlemisel avalikkusega ja juhib 
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orgkomitee koosolekuid. Ta teeb enne ja pärast võistlust tihedat 
koostööd FIS-iga. (Vt art 210) 

 Võistluse juhatajaks määratakse üks orgkomitee liikmetest, kes on 
võimeline korraldama võistluse läbiviimist ja jälgima selle tehnilisi 
üksikasju. Võistluse ametnikeks võivad olla spetsialistid, kes on neile 
määratud ülesannete täitmiseks eriliselt kompetentsed. Iga ametnik 
võb täita ainult ühte tööfunktsiooni. Ametnikud peavad olema 
riietuse, käelintide või muude tunnusmärkide abil selgesti 
äratuntavad. 

302.1.4 Orgkomitee peab hoidma TD-d ja kohtunikekogu kursis 
ettevalmistustööde kulgemisega ja teavitama neid kõigist 
muudatustest, mida on tarvis ellu viia. 

302.2 Võistluse juhataja poolt ametisse nimetatud a metnikud  

302.2.1 Võistluse ametnikud on: 

- võistluse sekretär; 

- rajaülem; 

- ajavõtu ja andmetöötluse ülem; 

- staadioniülem; 

- järelvalve- ja turvaülem. 

 Võistluse juhataja võib vajadusel nimetada ametisse ka teisi 
ametnikke. 

302.3 Võistluse ametnikud ja nende ülesanded  

302.3.1 Võistluse juhataja on vastutav kogu võistluse läbiviimise eest ja juhib 
kõigi teiste võistluse ametnike tööd. Ta hoiab TD-d pidevalt kursis 
ettevalmistustööde kulgemisega ja teavitab teda kõigist 
muudatustest, mida on tarvis ellu viia. 

302.3.2 Võistluse sekretär vastutab kogu võistluse tehniliste aspektidega 
seotud sekretäritöö eest: registreerimistaotlused, võistkondade 
esindajate koosolekud, koosolekute protokollid, stardiprotokollide ja 
tulemuste avaldamine, protestid. 

302.3.3 Rajaülem on vastutav võistlusraja (hooldamise, tähistamise ja 
piirdeaedadega varustamise), suuskade testmise alade ja 
soojendusradade ettevalmistamise eest. 
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302.3.4 Ajavõtu ja andmetöötluse ülem vastutab ajavõtutsoonis töötavate 
ametnike töö juhtimise ja koordineerimise eest (stardiandja, 
finišikohtunik, finišijärelvaataja, käsiajavõtu, elektroonilise ajavõtu, 
vaheaegade võtmise ja tulemuste arvutamisega tegelevate ametnike 
tööd). 

302.3.5 Staadioniülem vastutab kõige staadionil toimuva eest. Ta on vastutav 
muuhulgas raja ettevalmistustööde eest staadionil, korraldab 
võistlejate liikumise starti, kontrolli reklaamtähiste kasutamise üle, 
liikumise finišialast välja ja vajaliku abi osutamise 
dopingukontrollijatele. 

302.3.6 Järelvalve- ja turvaülem vastutab järelevaatajate jaoks sobivate 
kohtade korraldamise eest koos kohtunikekoguga, kogub pärast 
võistlust kokku kõik asjassepuutuva teabe ja kontrollkaardid ning 
kannab vahejuhtumitest ette kohtunikekogule.  

 Igas järelevaatepunktis peab olema kaks järelevaatajat. 
Järelevaatajate arv ja paigutus määratakse kindlaks ilma sellest 
võistlejatele, treeneritele või teistele ametnikele teada andmata. Iga 
järelevaatepunkti järelevaatajad fikseerivad reeglite rikkumisi ja 
võistlejate läbimist. Nad võivad kasutada videosalvestuse vahendeid. 
Pärast võistlust on nad kohustatud teavitama järelevalve- ja 
turvaülemat igast reeglite rikkumisest ning olema valmis 
kohtunikekogu ees tunnistusi andma. 

 302.3.7 Pressiteenistuse ülem on vastutav pressiesindajatele, varustuse 
tootjatele ja võistluse ametnikele optimaalsete töötingimuste 
võimaldamise eest pressi- ja segatsoonis. Tema kohustuste hulka 
kuuluvad segatsooni planeerimine ning fotograafide, ajakirjanike ja 
kommentaatoride paiknemise korraldamine. Presskonverentside ja 
nendega seotud meediategevuste jaoks peab olema tagatud vajalik 
taristu. 

 Ta on samuti vastutav asjakohase teabe ajakirjanikele, raadiole ja 
televisioonile edastamise eest ning helivõimenduse tõhusa toimimise 
eest staadionialal. 

302.3.8 Meditsiiniteenistuse ülem on vastutav kogu meditsiini- ja 
esmaabiteenistuse töö korraldamise ning patsientide lähimasse 
selleks sobivasse raviasutusse kiire transportimise eest. 

Esmaabi- ja meditsiiniteenistus peab töötama täies mahus kõigil 
treeninguaegadel. 
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Meditsiiniteenistusele esitatavate nõuete üksikasjad on kirjeldatud 
“FIS-i arstiabi juhendi” esimeses peatükis. 

303 Kohtunikekogu ja selle ülesanded 

303.1 Kohtunikekogu liikmed  

303.1.1 Kõigil taliolümpiamängudel ja MM-võistlustel on kohtunikekogu 
koosseis alljärgnev: 

- TD, kes on ühtlasi kohtunikekogu esimees (FIS-i poolt 
määratud); 

- TD abi (FIS-i poolt määratud); 

- võistluse juhataja; 

- kaks liiget välisriigist (FIS-i poolt määratud); 

-  FIS-i võistluse peadirektor (FIS-i poolt määratud). 

Kohtunikekogu koosseisu kinnitab murdmaasuusatamise komisjoni 
ettepaneku alusel FIS-i nõukogu. 

303.1.2 MK-võistlustel on kohtunikekogu koosseis alljärgnev: 

- TD (FIS-i poolt määratud); 

- TD abi (FIS-i poolt määratud); 

-   FIS-i võistluste peadirektor (FIS-i poolt määratud); 

- võistluste juhataja; 

- rahvuslik TD abi (võõrustava rahvusliku suusaliidu poolt 
määratud koostöös kohaliku TD koordinaatoriga) 

303.1.3 JMM-võistlustel on kohtunikekogu koosseis alljärgnev: 

- TD (FIS-i poolt määratud); 

- TD abi (FIS-i poolt määratud); 

- Üks kohtunikekogu liige (FIS-i poolt määratud); 

- võistluste juhataja; 

- rahvuslik TD abi (võõrustava rahvusliku suusaliidu poolt 
määratud koostöös kohaliku TD koordinaatoriga) 

303.1.4 KK- ja FIS-i võistlustel on kohtunikekogu koosseis alljärgnev: 

- TD, kes on ühtlasi kohtunikekogu esimees (FIS-i poolt 
määratud); 

- võistluste juhataja; 
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- rahvuslik TD abi (võõrustava rahvusliku suusaliidu poolt 
määratud). 

303.2 TD ja TD abi roll taliolümpiamängudel, MK-, M M-, JMM-, KK- ja 
FIS-i võistlustel  

303.2.1 Volitused 

 TD on FIS-i esindaja korraldajate juures ning garantiiks FIS-ile, et 
võistlus viiakse läbi vastavalt FIS-i reeglitele. TD-l peab olema kehtiv 
TD litsents. TD-l on õigus kaasata võistluste ettevalmistamisesse, 
läbiviimisesse ja selle tulemuste kokkuvõtmisesse FIS-i poolt 
määratud TD abi ja rahvusliku suusaliidu poolt määratud TD abi ning 
kasutada oma töös nende kaasabi. TD vastutab kohtunikekogu töö 
korraldamise eest. 

303.2.2 Ametisse määramine 

303.2.2.1 Taliolümpiamängude, MM-, MK- ja JMM-võistluste TD-il, TD abil ja 
teistel kohtunikekogu liikmetel peab olema murdmaasuusatamise TD 
litsents. 

303.2.2.2 Kõigil taliolümpiamängudel, MM- ja MK-võistlustel peab TD ja TD abi 
olema teisest riigist kui korraldajariik. Teiste rahvusvaheliste 
võistluste TD võib olla koduriigist. Võistlustel, mis on alaliselt FIS-i 
võistluskalendris, peab TD olema vähemalt iga nelja aasta tagant 
välisriigist. 

303.2.2.3 Taliolümpiamängude, MM-, JMM- ja MK-võistluste TD ja TD abi 
määrab ametisse FIS-i murdmaasuusatamise komisjon. Ametisse 
määramised taliolümpiamängudel ja MM-võistlusel peab kinnitama 
FIS-i nõukogu. Teistel rahvusvahelistel võistlustel määrab TD 
ametisse reeglite ja järelvalve komitee. JMM-, MK-, KK- ja FIS-i 
võistltuste puhul peab rahvuslik suusaliit määrama ametisse 
rahvusliku TD abi, keda juhendab ja instrueerib TD. 

303.2.2.4 Taliolümpiamängudel, MM-, JMM- ja MK-võistlustel ei ole lubatud 
nimetada TD-ks või kohtunikekogu liikmeks isikuid, kes on vastutaval 
positsioonil riigi võistkonna juures. 

303.3 Kohtunikekogu ülesanded  

303.3.1 Kohtunikekogu peab tagama, et võistlus on korraldatud ja viiakse läbi 
vastavalt FIS-i reeglitele. Kohustused algavad kohtunikekogu 
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ametisse määramise hetkest ja lõppevad, kui viimase ala protestid 
on lahendatud ja ametlikud tulemused on avaldatud. Kohtunikekogu 
esimene koosolek peab toimuma enne esimest ametlikku treeningut. 

303.3.2 Kohtunikekogu peab olukorda analüüsima ja otsustama: 

- kas võistlus tuleb edasi lükata, katkestada või tühistada;  

- kas hilinenud registreerimistaotlusi ja asendusi võetakse vastu; 

- kas protestid tuleb rahuldada ja rakendada sanktsioone või 
diskvalifitseerimist; 

- kas rakendada sanktsioone sportlase või treeneri suhtes; 

- kas erijuhtude korral muudetakse stardijärjekorda või –meetodit; 

- kõik küsimused, mis ei ole FIS-i reeglitega kaetud. 

303.3.3 Võistluse toimumiskoha piirides, eriti ametliku treeningu ja võistluste 
ajal, on iga hääleõiguslik kohtunikekogu liige volitatud tegema suulisi 
noomitusi ja tühistama käimasoleva ürituse suhtes jõus olevat 
akrediteeringut. 

303.3.4 Kohtunikekogu otsused tehakse lihthäälteenamusega. Häälte võrdse 
jagunemise korral otsustab kohtunikekogu esimehe hääl. 

303.4 Kohtunikekogu ülesanded enne võistlust ja või stluse ajal  

303.4.1 Kõik kohtunikekogu liikmed peavad saabuma võistluspaika varakult 
enne võistlust, et teha ülevaatus enne ametliku treeningu algust, 
tagamaks, et treenimiseks ja võistlemiseks on tehtud vajalikud 
ettevalmistused, ning jõudmaks vajadusel enne võistluse algust teha 
kõik vajalikud täiendused. 

 TD on vastutav selle eest, et kõik kohtunikekogu ülesanded 
täidetakse, ja jagab kohtunikekogu liikmete vahel ülesandeid 
vastavalt iga liikme võimetele ja kogemusele. 

 Kohtunikekogu liikmed peavad olema võimelised rajal suusatama ja 
selle ettevalmistuse taset hindama. 

303.4.2 Kohtunikekogu ülesanded enne võistluspaika saabumist:  

- kutse; 

- võistlusprogramm; 

- registreerimistaotlused ja nõuetele vastavusega seotud 
küsimused; 

- raja ja staadioni skeemid; 
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- lumetingimused, erakorraliste asjaolude plaanid (halbade 
lumetingimuste korral) 

- võistluspaiga külastamine (kui nii otsustab FIS-i 
korralduskomitee) 

 303.4.3 Kohtunikekogu ülesanded võistluspaigas enne võistlust: 

- vastutuskindlustus (ICR 212.2); 

- rada:  
homologeerimine, ettevalmistus (lumeolud, hooldus, 
hooldusvahendid, eessõitjad, rajatöölised, plaanid ekstreemsete 
ilmaolude puhuks), rajatähistus, turvameetmed, Coac-
(hooldeteenused / No coach- hooldeteenuste keelu alad, 
söötmisala, rajad mootorsaanide jaoks (vajadusel); 

- meeskonnaala:  
määrdeboksid, testimise ala, soojendusrada; 

- staadion:  
detailsed plaanid, tähistamine, piirdeaedadega varustamine, 
üldine logistika, infopunktid, valjuhääldid; 

- meditsiiniteenistus:  
esmaabipunktid, päästeplaanid, dopingu kontroll (rajatised, 
saatjad);  

- võistkondade majutus: 
 tase, kaugus, hind, toitlustuse korraldus ja kvaliteet; 

- võistluskeskus:  
asukoht, korraldus, varustus, lahtioleku kellaajad, teave 
võistkondadele, formulaarid, nimekirjad (FIS-i punktide, MK 
punktiarvestuse, kirjaliku hoiatuse), registreerimistaotlused 
(nõuetele vastavus, kvoodid, FIS-i koodid, stardigruppidesse 
paigutamine - vajadusel);  

- võistkondade esindajate koosolekud:  
asukoht, ajakava, saali varustus, toitlustamine, päevakord, 
esitlus, teave võistkondadele, testloosimine (kui vaja), koosoleku 
vaatlemine ja otsuste tegemine koosoleku jooksul, kui see on 
vajalik; 

- ajavõtt: 
stardi- ja finišiprotseduurid, fotofiniš, esmane ajavõtt, 
varuvariandi ajavõtt, andmetöötlus, stardinimekirja sisu ja asetus, 
lõpuprotokolli sisu ja asetus, XML-i andmete edastus FIS-i; 
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- järelvalve:  
järelvaatajate paiknemise kohad, tehnikakontroll, varustus, 
protseduurid, suuskade markeering (vajadusel); 

- kohtunikekogu:  
töötingimused, isikutuvastamine, side; 

- tseremooniad:  
ajakava, auhinnad, protokoll; 

- meedia (vajadusel):  
pressikeskus, meedia teave, pressikonverentsid; 

- turvalisus: 
akrediteeringute süsteem, isikutuvastus, sissepääsu kohad ja 
sissepääsu kontroll; 

- transport. 

303.4.4 Kohtunikekogu ülesanded võistluse ajal: 

- kõik kohtunikekogu liikmed peaksid olema võistluspaigas 
varakult (tavaliselt kaks tundi enne esimest starti); 

- otsustama, kas võistlus saab alata kavandatud ajakava järgi 
(staadioni ja raja ettevalmistused, ilmastikuolud, kas võistkonnad 
on võistluspaigas?); 

- asendused ja hilinenud registreerimistaotlused; 

-  soojenduse ja suuskade testimise korra muudatused rajal; 

- otsustama raja üle hooldamise, eessõitjate ümberajastamise ja 
lumetõrje jaoks rajatööliste kasutamise, kui see on vajalik; 

- teavitama võistkondi kohtunikekogu otsustest; 

- vaatlema võistluse läbiviimist; 

- võtma vastu otsused kõigi teatatud valestartide osas, kaasa 
arvatud ICR 207 ja hiline start (kui hilise stardi põhjustavad 
määramatud jõud); 

- võtma vastu otsused esitatud protestide osas; 

- dokumenteerima kohtunikekogu otsused koos kasutatud 
tõenditega, mida kasutada appelatsiooni puhul; 

- kontrollima ajavõttu ja tulemusi, arvutama võistluse(sõidu) 
kaotuspunktid, kuulutama välja ametlikud tulemused; 

- kontrollima, kas ametlikud tulemused on avaldatud FIS-i 
veebilehel); 

- kolme päeva jooksul pärast võistlust peab TD valmistama oma 
TD aruande. 
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304 Kulude hüvitamine 

304.1 Nõudmised korraldajatele  

304.1.1 TD on õigus saada oma reisikulude (kaasa arvatud kiirteemaksud) 
eest hüvitist, samuti tasuta majutust ja toitlustamist oma ülesannete 
täitmise ajal. See reegel kehtib kokkulepitud inspekteerimiste, samuti 
võistlusele kohalesõidu suhtes (rongisõit esimese klassi vagunis, 
pikematel reisidel lend turistiklassis või tasu kilomeetritariifi 0,70 CHF 
või selle ekvivalendi alusel). Lisaks makstakse päevaraha fikseeritud 
tariifi järgi 100 CHF iga reisipäeva eest, mis sisaldab postikulusid 
aruannete saatmiseks jne. Topeltkulusid (nt kojusõit viimasel 
võistluspäeval) ei ole lubatud. Vajadus kohale- ja tagasisõidu jooksul 
ööbida tuleb põhjendada ning see kuulub eraldi hüvitamisele. 

 Maksimumtasu isikliku transpordivahendi kasutamise eest ei tohi 
ületada vastava lennureisi kulusid turistiklassis. 

304.1.2 Hüvitamist rakendatakse järgnevatele ametnikele: 

- taliolümpiamängudel, MM- ja JMM-võistlustel rakendatakse 
eriregulatsiooni; 

- MK-võistlustel TD-le, välisriigi TD abile ja korraldajamaa TD 
abile; 

- teistel rahvusvahelistel võistlustel TD-le ja korraldajamaa TD 
abile. 

305 Võistkondade esindajate koosolek  

305.1 Protseduur  

305.1.1 Enne igat võistlust tuleb pidada võistkondade esindajate koosolek. 
See peaks toimuma päev enne võistlust. 

305.1.2 Võistkondade esindajate koosoleku toimumise kuupäev, aeg ja koht 
peab olema avaldatud võistluse kavas (art 216). Kohtunikekogu 
otsustab mitmel osalejal igast võistkonnast on lubatud võistkondade 
esindajate koosolekust osa võtta. 

305.1.3 Taliolümpiamängudel, MM-, MK- ja JMM-võistlustel peavad 
osalevate võistkondade istekohad olema tähistatud. 
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305.1.4 Taliolümpiamängudel, MM-, MK- ja JMM-võistlustel viiakse 
võistkondade esindajate koosolekud läbi inglise keeles ning 
vajadusel korraldaja riigikeeles. Täiendavad tõlketeenused peaksid 
olema tagatud. 

305.1.5 Võistkondade esindajate koosolekut juhatab võistluste juhataja. 

305.1.6 Kohtunikekogu soovituse taotlemiseks võistkondade esindajate 
koosolekul piisab hääleõiguslike liikmete enamusest. Igal võistkonnal 
on üks hääl. 

305.1.7 Kohtunikekogu võib vajadusel otsustada koosolek katkestada, et 
võtta vastu otsus soovituse suhtes ja esitada see koosolekule 
(artikkel 303.3.2). 

305.2 Päevakord  

305.2.1 Võistkondade esindajate koosoleku päevakord tuleb kirjalikult välja 
jagada. See valmistatakse ette võistluste sekretäri poolt koostöös 
võistluste juhataja ja kohtunikekoguga. 

305.2.2 Kõigil rahvusvahelistel võistlustel koosneb päevakava tavaliselt 
alljärgnevatest osadest: 

- kohaloleku kontroll; 

- orgkomitee liikmete tutvustamine; 

- kohtunikekogu tutvustamine, vajadusel kohtunikekogu 
kinnitamine; 

- ilmaennustus; 

- registreerimiste või võistlejate stardigruppidesse paigutamise 
kontroll;  

- loosimine või stardinimekirja koostamine; 

- staadioni kirjeldus (juurdepääs, suuskade markeerimine 
(vajadusel), start, finiš, teatevahetusala, riietumistelgid, väljapääs 
jne); 

- raja kirjeldus (juurdepääs, profiil, vaheaja- ja toitlustuspunktid, 
turvaprobleemid, rajatähised jne); 

- raja ettevalmistus; 

- suuskade testimise aeg, kohad ja reeglid; 

- treeninguajad ja –rajad; 

- üldinformatsioon TD-lt; 
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- üldinformatsioon FIS-i võistluste direktorilt; 

- üldinformatsioon korraldajatelt. 

305.2.3 Võistkondade esindajate koosoleku kohta tuleb koostada protokoll, 
mis sisaldab kõigi arutelude teemasid ning kohtunikekogu otsuseid ja 
soovitusi. 

 

B.  Murdmaasuusatamise võistlused 

310 Võistluste formaadid ja kavad 

310.1 Distantside ja radade pikkuste tabel  
  

Võistluse formaat Võistlusdistants (km) Raja pikkus (km) 

intervallstardiga võistlus 5, 7.5, 10, 15, 30, 50 2.5, 3.3, 3.75, 5, 7.5, 
8.3, 10, 12.5, 15, 
16.7 

ühisstardiga võistlus 10, 15, 30, 50 2.5, 3.3, 3.75, 5, 7.5, 
8.3, 10 

rahvaspordivõistlused piiranguteta piiranguteta 

skiathlon 5+5, 7.5+7.5, 10+10, 
15+15 

2.5, 3.3, 3.75, 5, 7.5, 
10 

suusavahetusega sõit 
(2. osa) 

5, 7.5, 10, 15 2.5, 3.3, 3.75, 5, 7.5, 
10 

teatesõit (3- või 4-
liikmelised võistkonnad, 
ka erinevast soost 
liikmetega) 

2.5, 3,3, 5, 7.5, 10 

 

2.5, 3.3, 3.75, 5 

meeste sprint 1 – 1.8 0.5 –  1.8 

naiste sprint 0.8 –  1.6  0.4 –  1.6 

meeste teatesprint  2x(3-6) x 1 – 1.8 0.5 – 1.8 

naiste teatesprint 2x(3-6) x 0.8 – 1.6 0.4 – 1.6 
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 Tabel kehtib mitme ringiga võistluse korraldamisel, kuid valides 
lühikese raja, millel sõidetakse mitmeid ringe, tuleb arvestada ka 
ülddistantsi, stardiformaadi ja raja laiusega.  

 Sprindivõistlused võib läbi viia ühel või mitmel ringil.  

310.2 Tehnika määratlused  

310.2.1 Klassikatehnika 

310.2.1.1 Klassikatehnika hõlmab endast  vahelduvtõukelisi sõiduviise, 
paaristõukelisi sõiduviise, libisammuta käärsammtehnikaid ning 
erinevaid laskumis- ja pöördetehnikaid.  

310.2.1.2 Ühe- või kahepoolne uisusamm on keelatud.  

310.2.1.3 Laskumistehnikad sisaldavad suuna muutmiseks vajalikke samme ja 
tõukeid. Ettevalmistatud suusajälje olemasolul ei ole jalatõukega 
pöördetehnikad lubatud. See kehtib ka võistlejate suhtes, kes 
suusatavad väljaspool ettevalmistatud rada.  

310.2.2 Vabatehnika 

 Vabatehnika hõlmab kõiki murdmaasuusatamise tehnikaid. 

310.3 Taliolümpiamängude, MM-, JMM-, MK- ja FIS-i v õistluste kavad  

310.3.1 Kahes tehnikas toimuvate võistluste arv MK-võistlustel peab olema 
igal aastal reeglina võrdne, sama kehtib meistrivõistluste kohta. 

310.3.2 Taliolümpiamängud ja MM-võistlused 

310.3.2.1 Taliolümpiamängude ja MM-võistluste kava on: 

 Intervallstardiga võistlused: Mehed: 15 km K/V 
                                             Naised: 10 km K/V 

 Ühisstardiga võistlused:       Mehed: 50 km K/V 
                                             Naised: 30 km K/V 

 Suusavahetusega sõidud:   Mehed: 15 km K +15 km V  
                                                                      Naised:            7,5km K+7,5km V 

                          Teatevõistlused:                  Mehed: 4 x 10 km K/V                 
                                                                      Naised:                        4 x 5 km K/V 

 Individuaal sprindivõistlused: Mehed: 1.0 –1.8 km K/V 
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                                                Naised:   0.8 – 1.6 km K/V 

 Teatesprindi võistlused:          Mehed: 1.0 – 1.8 km K/V   
                                                                                Naised:   0.8 – 1.6 km K/V 

 MÄRKUS: Tehnikad (K/V) vahelduvad taliolümpiamängude ja MM-i 
vahel, samuti ka individuaal sprindivõistluste ja teatesprindid 
võistluste ning intervall- ja ühisstardiga võistluse vahel. 

 Kava sisu võib muutuda tulenevalt sellest, et taliolümpiamängude 
ajal on rohkem võimalikke võistluspäevi kui MM-võistlustel. 
Teleülekannetega kaetus on siin üheks peamiseks faktoriks, millega 
tuleb arvestada. 

 Suusavahetusega sõidu (SVS) tehnikate järjekord on alati: kõigepealt 
klassikatehnika ning seejärel vabatehnika. 

Teatevõistluste läbiviimisel kasutatakse kõigepealt kahte vahetust 
klassikatehnikas ja siis kahte vahetust vabatehnikas.  

310.3.2.2  MM-võistlustel peetakse kvalifikatsioonivõistlus naissportlastele, 
kellel on rohkem kui 120 FIS-i punkti, ja meessportlastele, kellel on 
rohkem kui 90 FIS-i punkti. Suusatajad, kes saavad kvalifikatsiooni 
võistluses koha esimeses kümnes, lubatakse MM-võistluste 
intervallstardiga võistluse starti lisakvoodi alusel. 

 

310.3.3 Maailma Karikavõistlused 

 Maailma Karikavõistluste hooaja kava määrab iga-aastaselt FIS. 
Distantsid ja tehnikad määratakse kindlaks aastaks. 
Murdmaasuusatamise arendamiseks võidakse MK kavasse võtta 
testvõistlusi. Kavasse võidakse võtta pikamaadistantse.  

310.3.4 JMM-võistlused  

Võistluste formaadid, distantsid ja tehnikad JMM-võistlustel on  
 Naised Mehed 

intervallstart 5 km V* 10 km V* 

Skiathlon 
(SVS) 

5 km K + 5 km V 10 km K + 10 km V 
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sprint 0.8 – 1.6 km K* 1 – 1.8 km K* 

teatesõit 4 x 3.3 km K/V 4 x 5 km K/V 

* Intervallstardi- ja sprindivõistlustel vahelduvad tehnikad igal aastal. 

310.3.5 U23 MM 
 Naised Mehed 

intervallstart 10 km V* 15 km V* 

Skiathlon 
(SVS) 

7.5 km K + 7.5 km V 15 km K + 15 km V 

sprint 0.8 – 1.6 km K* 1 – 1.8 km K* 

* Intervallstardi- ja sprindivõistlustel vahelduvad tehnikad igal aastal.  

311 Murdmaasuusatamise võistlusradade kirjeldused 

311.1 Peamised tunnusjooned  

311.1.1 Murdmaasuusatamise rajad peavad olema planeeritud nii, et 
võimaldavad proovile panna võistlejate tehnilised, taktikalised ja 
füüsilised võimed. Raja raskusaste peab olema vastavuses võistluse 
tasemega. Rada tuleb planeerida võimalikult looduslähedaselt, 
vältides lauskmaa ja tõusude ja laskumiste lõikude vaheldumise abil 
ühetaolisust. 

 Võistlejate sõidurütmi ei tohi rikkuda liiga palju järskude pöörete või 
järskude tõusudega. Laskumised tuleb planeerida nii, et nad oleksid 
võistlejatele tõsiseks proovikiviks. Samas peab rada olema sõidetav 
ka kiirete rajaolude korral. 

311.1.2 Reeglina peab murdmaasuusatamise rada koosnema: 

- ühe kolmandiku ulatuses tõusudest, tõusunurgaga vahemikus 
9% (1:11) ja 18% (1:5.5) ning kõrguste vahega üle 10 meetri, 
lisaks mõned lühikesed tõusud, mille tõusunurk on üle 18%; 

- ühe kolmandiku ulatuses lauskmaast, kasutades seejuures kõiki 
erinevaid maastikukomponente ning sisaldades kergeid tõuse ja 
laskumisi (kõrguste vahe 1-9 meetrit); 

- ühe kolmandiku ulatuses laskumistest, mis nõuavad erinevate 
laskumistehnikate kasutamist. 
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311.1.3 Taliolümpiamängude, MM-, JMM-, MK ja KK murdmaasuustamise 
võistlustel võib radadel sõita vaid homologeerimise sertifikaadis ette 
nähtud sõidusuunas. 

311.1.4 Kõigi osalevate võistkondade jaoks peab olema staadioni lähedale 
rajatud suusamäärde testimise ala koos testimise radadega. See 
peab asuma võistkondade määrdebokside ja soojendusraja 
läheduses. Testimise rajad peavad olema ettevalmistatud samal 
tasemel mis võistlusrajad.  

311.1.5 Soojendusrajad peaksid olema ette valmistatud staadionile 
võimalikult lähedal. 

311.2 Radade homologeerimine  

311.2.1 Kõik FIS-i murdmaasuusatamise võistlused peavad toimuma 
homologeeritud radadel. Homologeerimise protseduuri detailid on 
kirjeldatud FIS-i murdmaasuusatamise homologeerimise juhendis. 

311.2.2 Murdmaasuustamise populariseemiseks mõeldud võistlustel võib 
kasutada radasid, mis ei vasta homologeerimise standartitele juhul, 
kui need on heaks kiidetud reeglite ja järelvalve komitee poolt.   

311.2.3 Korraldaja on kohustatud edastama oma TD-le koopiad kinnitatud 
rajaskeemidest ja radade homologeerimisesertifikaadi. Rajaskeemil 
peavad olema märgitud skaalajaotised ja põhjakaare suunda tähistav 
nool. 

311.2.4 Definitsioonid 

311.2.4.1 Kõrguste vahe (HD - Height Difference) võistlusraja madalaima ja 
kõrgeima punkti vahel. 

311.2.4.2 Maksimaalne tõus (MC - Maximum Climb) on kõige suurema osalise 
kõrguste vahega tõus ehk suurim tõus. Tõusu võib katkestada 
lauskmaa lõik, mille pikkus ei ületa 200 m, või laskumine, mis ei ületa 
10 m PHD. 

 311.2.4.3 Kogutõusu (TC - Total Climb) moodustavad võistlusraja kõik tõusud. 

 311.2.5 Murdmaasuusatamise radade normatiivid 

Kõrguste vahe (HD), kogutõus (TC) ja maksimaalne tõus (MC) 
peavad homologeeritud võistlusradadel jääma järgmistesse 
vahemikke: 
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Raja pikkus HD MC TC 

sprint V max. 50m 0 – 30 m 0 – 60 m 

sprint K max. 50m 10 – 30 m 20 – 60 m 

2.5 km max. 50m 30 – 50 m 75 – 105 m 

3.3 km max. 65m 30 – 65 m 100 – 135 m 

3.75 km max. 80m 30 – 80 m 100 – 150 m 

5 km max. 100m 30 – 80 m 150 – 210 m 

7.5 km max. 125m 30 – 80 m 200 – 300 m 

8.3 km max. 125m 30 – 80 m 210 – 350 m 

10 km max. 125m 30 – 80 m 250 – 420 m 

15 km ja rohkem max. 150m 30 – 80 m 400 – 600 m 

 311.2.6 Radade laiuse kategooriad 

Radade laius kindlate võistlusformaatide puhul peab järgima 
allpooltoodud tabelit: 

 

Kategooria  

Minimaalne raja laius  Kasutatakse  

Tõusud  Lauskmaa  Laskumised  

A 3 m 3 m 3 m intervall start K  
B 4 m 4 m 4 m intervall start V 

teatesõit K 
C 6 m 6 m 6 m ühisstart K 

SVS  K osa 
suusavahetusega 
sõit K 
teatesõit V 
sprint K 
teatesprint K 

D 9 m 9 m 6 m ühisstart V 
SVS V osa 
suusavahetusega 
sõit V 
sprint V 
teatesprint V 
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Kategooria  

Minimaalne raja laius  Kasutatakse  

Tõusud  Lauskmaa  Laskumised  

E 12 m 9 m 9 m skiathlon (mõlemad 
tehnikad samal 
rajal) 

311.2.7 Taliolümpiamängudel, MM-, JMM- ja MK võistlustel ei tohi 
murdmaasuusatamise raja kõrgeim punkt olla üle 1800 m 
merepinnast. 

311.2.8 KK ja FIS-i taseme võistluste radasid, mille väikseim maksimaalne 
tõus (MC) on vähemalt 25 m ja/või siis kõrgeim punkt on kõrgemal 
kui 1800 m merepinnast, võib homologeerida. 

311.3 Raja ettevalmistus  

311.3.1 Hooajaeelne ettevalmistus 

 Kõik kaljutükid, kivid, puujuured, kännud, võsaraod ja sarnased 
takistused tuleb eemaldada. Rajad tuleb enne talve ette valmistada 
nii, et neil saaks sõita ka väga vähese lume korral. Rajaosad, kus on 
probleeme kuivendusega, tuleb parandada. Suvine ettevalmistus 
peab olema niisugusel tasemel, mis võimaldab umbes 30 
sentimeetrilise lumekihi olemasolul võistluse läbi viia. Erilist 
tähelepanu tuleb pöörata laskumiste lõikudele ja vajadusele rajada 
kurvivallid. 

311.3.2 Üldised võistluseelsed ettevalmistused 

311.3.2.1 Rada tuleb ette valmistada täies ulatuses mehhaaniliste vahenditega. 
Kui kasutatakse raskekaalulisi masinaid, peavad need järgima nii 
palju kui võimalik maapinna esialgset väliskuju, et säilitada maastiku 
kumerusi. 

311.3.2.2 Rada tuleb ette valmistada murdmaaradade homologeerimise 
juhendis soovitatud ja võistluse formaadile vastavas laiuses (vaata 
artiklid jagu C). Rada tuleb ette valmistada nii, et võistlejad saavad 
suusatada takistamatult ja sooritada möödasõite. Kohtades, kus 
rajad kulgevad piki nõlva, peavad need olema piisavalt laiad, et 
võimaldada head ettevalmistust. 
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311.3.2.3 Võistlus- ja soojendusrajad peavad olema enne ametlikku treeningut 
täielikult ettevalmistatud, korrektselt markeeritud ja 
kilomeetritähistega varustatud. Testimisrajad peavad olema 
võistlusradadega samal ettevalmistustasemel. 

311.3.2.4 Kõigile võistlejatele tuleb tagada samad võistlustingimused kogu 
võistluse ajaks. Tugeva lumesaju või tuule korral peavad olema 
käepärast ja kasutusel piisav arv kogenud eessõitjaid ja/või 
erivahenditega varustatud rajatöölisi, et tagada püsivad tingimused. 
Vastavaks olukorraks peab olema koostöös kohtunikekoguga ette 
valmistatud tegevuskava. 

311.3.2.5 Lume libisemisomaduste parandamiseks mõeldud mistahes kunstlike 
vahendite kasutamine on keelatud. Erijuhtudel on lubatud kasutada 
kemikaale, et ennetada lume pehme pealispinna teket.  

311.3.3 Ettevalmistused klassikatehnikaks 

311.3.3.1 Suusajälgede arvu otsustab kohtunikekogu võttes arvesse raja 
pikkuse, laiuse, profiili vastavalt võistluse formaadile (vaata artiklid 
jagu C).  

311.3.3.2 Üldiselt peaksid suusajäljed kulgema mööda võistlusraja 
ideaaltrajektoori. Tavaliselt valmistatakse suusajälg ette raja keskele, 
välja arvatud kurvides.  

311.3.3.3 Kurvidesse valmistatakse suusajäljed ette ainult siis, kui suusk saab 
selles takistusteta libiseda. Kui kurv on liiga järsk ja kiirus on 
suusajäljes püsimiseks suusataja jaoks eeldatavasti liiga suur, tuleb 
suusajäljed kõrvaldada. Kurvides tuleb suusajäljed ette valmistada 
piirdeaia lähedale, et välistada võimalust sõita suusajälgede ja 
piireaia vahel. 

311.3.3.4 Selleks, et arvestada milline peaks olema sobilik rada, tuleb lähtuda 
parimatest võistlejatest ja suurimatest võimalikest kiirustest. 

311.3.3.5 Suusajäljed peavad olema ettevalmistatud, nii et suuskade juhtimine 
ja libisemine poleks suusasidemete ühegi osa külghõõrdumise poolt 
takistatud. Kahe jälje vahe peab olema 17-30 cm jälgede keskelt 
mõõdetuna. Jälje sügavus peab olema ka kõva või külmunud lume 
korral 2-5 cm. 
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311.3.3.6 Kahe või mitme suusajälgede paari kasutamisel peavad nad olema 
teineteisest vähemalt 1.20 meetri kaugusel suusajälgede paari 
keskelt mõõdetuna. 

311.3.4 Ettevalmistused vabatehnikaks 

311.3.4.1 Rada peab olema hästi sisse pressitud terves laiuses. Raja laius 
peaks olema vastavuses võistluse formaadiga (vaata artiklid jagu C). 

311.3.4.2 Kohtunikekogu otsustab kus ja kuidas valmistatakse ette suusajäljed 
laskumistel. 

311.4 Rajatähistus  

311.4.1 Rajatähistus peab olema nii selge, et võistlejal ei teki kahtlust, kust 
see kulgeb. Taliolümpiamängudel ja MM-võistlustel peavad 
rajatähistuses kasutatavd värvid olema määratletud ja kirjeldatud 
radade kirjelduses. 

311.4.2 Kilomeetritähised peavad märkima läbitud rajaosa pikkust. 

311.4.3 Hargnemised ja ristumised peavad olema selgesti tähistatud hästi 
nähtavate märkidega, raja kasutamata osad tuleb piirete või V-
kujuliste tahvlitega eraldada. 

311.5 Joogipunktid  

311.5.1 Orgkomitee peab võimaldama minimaalselt ühe joogipunkti (finiši 
alas).   

311.5.2 Kohtunikekogu otsustab positsioonide või piirangute üle 
söötmispunktides, mis on võistlusrajal. 

311.6 Raja kaitsmine  

311.6.1 Taliolümpiamängudel, MM-, JMM- ja MK võistlustel peavad rajad 
olema kõigis kohtades, kus pealtvaatajad võivad võistlejaid segada, 
kahelt poolt piirdeaiaga ääristatud. 

311.7 Treening ja rajaga tutvumine  

311.7.1 Võistlejatele ja võistkondade ametnikel tuleb anda võimalus 
võistlustingimustes treenida ja rajaga tutvuda. Võimalusel peaks rada 
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olla avatud kaks päeva enne võistlust. Kohtunikekogu võib raja 
sulgeda või piirata selle kasutamise teatud lõikudel või ajavahemikel. 

312 Suusastaadion 

312.1 Staadioniala  

312.1.1 Suusastaadionil peab olema rajatud hästi planeeritud stardi- ja 
finišiala. 

312.1.2 Staadion peab moodustama funktsionaalse üksuse, mis on osadeks 
jaotatud ning millel toimuvad tegevused on korraldatud vastavalt 
vajadusele väravate, piirdeaedade ja tähistatud alade abil. See peab 
olema ette valmistatud nii, et: 
- võistlejad võivad seda läbida mitmekordselt; 

- võistlejad, ametnikud, pressiesindajad ja publik saavad kergesti 
neile määratud kohtadele minna; 

- seal on piisavalt ruumi, et läbi viia kõik võistlusformaadid.  

 

312.2 Stardiala  

312.2.1 Esimesed 50 m on stardiala. See ala võib olla eraldatud koridorideks 
ja ette võib valmistada klassika jäljed. Koridoride arvu, laiuse ja 
pikkuse määrab kohtunikekogu arvestades võistluse formaati (vaata 
artiklid jagu C) ja staadioni planeeringut. 

312.2.2 Stardipositsioonid määrab võistluse formaat (vaata artiklid jagu C). 

312.3 Finišiala  

312.3.1 Viimased sirge 50-100 m on finišiala. See ala on tavaliselt eraldatud 
koridorideks. Need tuleb selgelt ja hästi nähtavalt tähistada, kuid 
tähised ei tohi suuski takistada. Koridoride arvu, laiuse ja pikkuse 
määrab kohtunikekogu arvestades võistluse formaati (vaata artiklid 
jagu C) ja staadioni planeeringut. 

312.3.2 Finišijoon peab olema selgelt märgitud värvilise joonega. Finišijoone 
maksimum laius on 10 cm. 

312.3.3 Pärast finišijoont märgitakse 10-15 meetri kaugusele kontrolljoon. 
Võistlejatel ei ole lubatud võtta oma suuski jalast enne kontrolljoone 
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ületamist (vt art 206.5). Reeglite rikkumistest teavitatakse 
kohtunikekogu. 

312.4 Teatevahetusala  

312.4.1 Teatevahetusala võistkonna aladel peab olema piisavalt lai ja pikk, 
selgelt märgitud ning asuma siledal või sujuvalt tõusval staadioni alal.  

312.4.2 Ala suurus (pikkus ja laius) mugandatakse vastavalt võistluse 
formaadile (vaata artiklid jagu C) ja staadionil olemasolevale ruumile. 

312.5 Suusavahetuse boksid  

 312.5.1 Kui suusavahetus on lubatud, siis suusavahetuse bokside ala peab 
olema määratud nii, et igal võistlejal on talle määratud boks, kuhu on 
märgitud tema võistlusnumber, ja väljapääsul peab olema 
minimaalne võimalus kokkupõrkeks. Ümbersõidu koridor peab 
olema, et igal võistlejal, kes ei sisene suusavahetuse boksi, oleks 
lühim maa suusatada ümber suusavahetuse ala. 

312.6 Töötingimused  

312.6.1 Võistluse ametnikel, kohtunikekogu liikmetel, treeneritel, 
pressiesindajatel ja teenindaval personalil peavad olema töötamiseks 
sobilikud piirkonnad, et nad saaksid oma tööd teha ilma stardi ja finiši 
tööd segamata. Nimetatud isikute juurdepääs staadionialale peab 
olema kontrollitud. 

312.6.2 Ajavõtt ja tulemuste arvutamine peab toimuma ruumis, millest on hea 
vaade stardile ja finišile. 

312.6.3 Taliolümpiamängudel, MM-, JMM-, MK- ja KK võistlustel peab FIS-i 
ametnikele ja kohtunikekogu liikmetele olema võimaldatud tööruum 
staadioni vahetus lähenduses ja millest on hea vaade staadionile. 

312.6.4 Meditsiiniteenistusele tuleb võimaldada köetav tööruum staadioni 
lähedal. 

312.7 Lisarajatised  

312.7.1 Taliolümpiamängudel, MM-, JMM- ja MK võistlustel peab olema 
staadioni vahetusse lähedusse rajatud piiratud (aedadega või käsitsi 
kontrollimisega) võistkondade ettevalmistusala koos määrdebokside 
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ja määrdeveokitele mõeldud ruumiga. Boksid peavad olema 
köetavad ja hästi ventileeritud kasutades sundventilatsiooni. 
Täiendavad eeskirjad võivad kehtida taliolümpiamängudel, MM-, 
JMM- ja MK-l. 

312.7.2 Staadioni läheduses peavad võistlejate jaoks olema tualett- ja 
pesemisruumid. Ligipääs nendele peab olema stardialast  lihtne. 

312.8 Jooksva informatsiooni edastamine  

312.8.1 Määrdebokside ja staadioni läheduses peab olema teadetetahvel, 
mis näitab tulemusi, olulist informatsiooni orgkomiteelt ja 
kohtunikekogult, õhu ja lume temperatuure. Nimetatud temperatuure 
tuleb näidata alljärgnevate aegade kohta: kaks tundi enne starti, tund 
enne starti, pool tundi enne starti, stardihetkel, pool tundi pärast starti 
ja tund pärast starti. 

312.8.2 Temperatuuri mõõtmised peavad toimuma staadionialal ja kohtades, 
kus eeldatavasti valitsevad äärmuslikud temperatuurid (kõige 
madalamad, kõige kõrgemad). 

312.8.3 Võistlusega seotud ja muu informatsiooni edastamiseks tuleb 
kasutada helivõimendust. 

312.8.4 Rahvusvaheliste võistlejate, treenerite, pealtvaatajate teavitamisel 
tuleb kasutada inglise keelt. 

313 Ametlik registreermine korraldaja juures 

313.1 Protseduur  

313.1.1 Korraldaja on kohustatud saatma ametlikud registreerimisvormid 
kõikidele asjakohastele riikidele kas elektroonilsiel kujul või 
paberkandjal. Võimaldada võib ka elektroonilist  registreerimist. 

313.1.2 Minimaalselt peab registreerimisvorm sisaldama neid andmevälju, 
mis on ära toodud FIS-i ametlikul registreerimisvormil. 

313.1.3 MK puhul määrab registreerimisprotsessi FIS-i murdmaasuusatamise 
komitee. 
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313.2 Ametliku registreerimise informatsiooni kätte saamine 
konkreetse võistluse puhul  

313.2.1 Võistluse sekretär peab ametlikud registreerimised ja 
stradigruppidesse paigutamise kohta (kui nõutud) käiva teabe saama 
kätte ja üle kontrollima vähemalt kaks tundi enne võistkondade 
esindajate koosolekut. 

313.2.2 Kui stardijärjekorra määramisel kasutatakse stardigruppidesse 
paigutamist, kasutab võistluse sekretär võistlejate gruppidesse 
määramisel registreerimisnimekirja järjekorda või teeb seda muul 
viisil juhul, kui talle on selleks täpsed juhised antud. 

313.2.3 Kui stardijärjekord määratakse vastavalt FIS-i punktidele, siis 
koostab võistluse sekretär nimekirja, mis sisaldab iga võistleja 
punktide hetkeseisu vastavalt kehtivale punktide nimekirjale.  

313.3 Hilinenud registreerimised  

313.3.1 Hilinenud registreerimisi võib kohtunikekogu lubada enne loosimist. 

313.3.2 Hilinenud registreerimisi ei ole lubatud pärast loosimist. 

313.4 Asendus  

313.4.1 Pärast loosimist võidakse võistleja asendada vaid juhul, mil sportlane 
ei saa vääramatu jõu tõttu startida (vigastus, haigus vms) ning 
kohtunikekogu lubab asendust. See peab olema arsti poolt kinnitatud 
ja kohtunikekogule edastatud kuni 2 tundi enne starti. 

313.4.2 Soojenduse ajal toimunud õnnetuse korral võib kohtunikekogu 
lubada asendust vähem kui 2 tundi enne starti juhul, kui õnnetusest 
teatatakse ja seda kinnitab arst või orgkomitee meditsiini teenistus. 

313.4.3 Kui eemalejääv võistleja valiti välja dopingukontrolliks, tuleb tema 
testimine sellegipoolest läbi viia, samuti tuleb see läbi viia asendava 
võistleja suhtes. Kui eemalejääva võistleja test osutub positiivseks, ei 
ole asendus lubatud. 

313.4.4 Asendaja stardikoha määrab “Rahvusvaheliste suusaspordi 
võistlusmääruste” artiklid, jagu C “võistlusformaadid”. 

313.4.5 Võistlejatest, kes on stardiprotokollis aga ei saa haiguse tõttu või 
muudel põhjustel osaleda, tuleb võistkonna esindaja poolt võistluse 
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sekretäri teavitada hiljemalt 30 min enne starti. Kui nimetatud 
võistleja oli välja valitud dopingukontrolli jaoks, tuleb teda ikkagi 
testida. 

313.5 Stardigruppidesse paigutamine  

313.5.1 Kui stardijärjekorra määramisel kasutatakse stardigruppidesse 
paigutamist, siis peab võistkonna esindaja jaotama oma võistlejad 
ühtlaselt stardigruppidesse. See peab olema tehtud hiljemalt 2 tundi 
enne loosimist. Kui riik registreerib rohkem võistlejaid kui on 
stardigruppe, tuleb lisavõistlejad jagada ühekaupa stardigruppidesse 
võistkonna esindaja valikul. See reegel kehtib ka võistkondade kohta, 
kus on vähem võistlejaid kui stardigruppe. 

 

 Näide: 

 Võistkonnad:                 Grupid: 

            I          II        III       IV 

       Võistkond  A 8 võistlejat 2          2         2 2 
      Võistkond  B 6 võistlejat 1          2         1 2 
      Võistkond  C 3 võistlejat 1          -          1 1 

313.5.2 20 võistleja korral tuleb kasutada gruppe I ja II; 21 – 40 võistleja 
korral tuleb kasutada gruppe I, II ja III; üle 40 võistleja korral tuleb 
kasutada kõiki nelja gruppi. 

314 Stardijärjekord 

314.1 Põhimõtted  

314.1.1 Stardinimekirja võib koostada loosimisega, kasutada punktiarvestust, 
karika punktiarvestust, tuuri etapi üldseisu alusel, kasutada 
kvalifikatsioon süsteemi või mõnd muud meetodit. 

314.2 Loosimine  

314.2.1 Loosimist on lubatud läbi viia käsitsi ja elektroonilisel meetodil. 

314.2.2 Loosimine viiakse läbi,  kasutades kahekordset juhuslikku valikut. 

314.2.3 Kui kasutatakse stardigruppidesse paigutamist, siis loositakse 
stardinumbrid igas grupis eraldi. Tavaline stardigruppide järjekord on 
I, II, III ja IV. Võistlejate grupeerimist ei saa muuta loosimise käigus. 
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314.2.4 Kui võistlus lükatakse edasi erinevale kuupäevale, tuleb loosimist 
korrata (vt art 217.6). 

314.2.5 Loosimist on võimalik läbi viia ka enne võistkondade esindajate 
koosolekut, tehes seda kohtunikekogu järelvalve all. 

314.3 Käsitsi loosimine  

314.3.1 Selle meetodi puhul saab iga võistleja endale numbri vastavalt 
võistlejate arvule omas stardigrupis (näiteks kui stardigrupis on 23 
võistlejat, saab igaüks neist ühe numbri vahemikus 1-23). Esimese 
juhusliku valikuna loositakse välja numbrid 1-23. Samal ajal 
loositakse välja selle stardigrupi stardinumber stardiprotokollis 
(näiteks stardigrupp II võistleb rinnanumbritega 45-67). See number 
ongi selle võistleja koht stardiprotokollis, kelle järjekorranumber 
loositi välja esimese juhusliku valikuga. Mõlema juhusliku valiku 
puhul võetakse suletud kastist või nõust käega numbriga varustatud 
loosipall. Pärast seda, kui kaks palli on võetud, võetakse stardigrupi 
nimetahvlilt võistleja nimeplaat ja tõstetakse see üle stardijärjekorra 
tahvlile. 

314.4 Elektrooniline loosimine  

314.4.1 Elektroonilise loosimise protseduuri peab inspekteerima üks 
kohtunikekogu liikmetest, et kinnitada selle protsessi õigust. 

314.4.2 See meetod nõuab, et võistlejate nimed ja nende paigutus 
stardigruppidesse sisestatakse arvutisse. Programm peab 
võimaldama vähemalt neljaastmelist väljundit monitoril. 

1. Monitoril ilmub registreeritud võistlejate nimekiri koos igaühe 
järjekorranumbri ja stardigrupiga. 

2. Arvuti valib juhuslikult ühe võistleja ja kuvab selle nime monitoril. 

3. Arvuti valib juhuslikult selle võistleja jaoks järjekorranumbri 
stardiprotokollis. Nüüd ilmub monitorile stardijärjestuse number ja 
võistleja nimi. 

4. Seejärel kuvab monitor stardijärjekorra, mis sisaldab selle 
võistleja nime. 

314.5 Punktiarvestuse kasutamine stardijärjekorra m ääramiseks  

314.5.1 Stardijärjekorra võib määrata FIS-i punktide alusel – üldjärjestuse, 
tavasõidu järjestuse või sprindijärjestuse alusel. 
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314.5.2 Vaata õige järjestuse leidmiseks FIS-i punktide reeglistikku. 

314.6 “Tugevamate grupp”  

314.6.1 “Tugevamate grupp” on erandiks ja selle moodustavad kõige 
tugevamad võistlusele registreeritud võistlejad. “Tugevamate grupi” 
võib kindlaks määrata FIS-i punktiarvestuse alusel, jooksva MK 
punktiarvestuse alusel või jooksva tuuri etapi tulemuste alusel. 

314.6.2  Taliolümpiamängudel, MM- ja MK võistlustel määratletakse asetatud 
grupp kui jooksva MK arvestuse (tavasõidu või sprindi) 30 parimat 
võistlejat. Neile lisatakse MK üldarvestuse liider, kui teda nende 
hulgas veel ei ole. Ühtegi 30 parimast mehest ega naisest ei saa 
teisega asendada, kui teda ei ole  registreeritud. 

314.6.3 Kõik võistlejad, kes on kõlbulikud kuuluma asetatud gruppi, peavad 
startima võistlusel just asetatud grupist. 

314.6.4 Kohtunikekogu määrab asetatud grupi stardi positsioon eraldi iga 
võistlusformaadi puhul vastavalt konkreetsetele võistlusreeglitele. 
Asetatud grupp peaks põhimõttena saama kõige soodsama stardi- 
positsiooni. 

314.7 Stardinumbrid  

314.7.1 Kujundus 

 Stardinumbrid peavad olema nii eest kui ka tagant hästi loetavad. 
Need ei tohi võistlejat ühelgi viisil takistada. Nende suurus, kuju ja 
kinnitamise meetodit ei tohi muuta. Korraldaja vastutab sobilike 
numbrite hankimise eest. Sprindi, Gunderseni stardiga võistlustel ja 
ühisstardi korral peavad võistlejatel olema numbrid ka mõlemal küljel 
käte all ning seda võib rakendada ka teiste võistluste korral. 

314.7.2 Jala külge kinnitatavad numbrid  

314.7.2.1 Ühistardiga, skiathloni(SVS), suusavahetuse sõidu ja 
individuaalsprindi võistlustel on nõutav kinnitada stardinumber ka 
võistleja finišijoone kaamera poolse jala külge. 

314.7.2.2 Teatesprindi ja teatesõidu võistlustel on nõutav kinnitada 
stardinumber finišeeriva võistleja finišijoone kaamera poolse jala 
külge. 
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315 Stardi protseduurid 

315.1 Stardiviisid  

315.1.1 Rahvusvahelises võistluskalendris olevatel võistlustel kasutatakse 
intervallstarti, ühisstarti, Gunderseni starti ja grupistarti. 

315.2 Intervallstardi protseduur  

315.2.1 Intervallstardi puhul kasutatakse tavaliselt pooleminutilist intervalli ja 
viieteistsekundilist intervalli sprindi kvalifikatsiooni puhul. 
Kohtunikekogu võib nõustuda lühemate või pikemate intervallidega. 

315.2.2 Stardikäsklus koosneb stardiloendusest, mis algab 5 sekundit enne 
starti (“5-4-3-2-1”), ja stardisignaalist (“GO!”). Käskluse võib anda nii 
suuliselt kui ka helisignaaliga. 

315.2.3 Enne stardikäsklust peavad võistleja jalad olema stardijoone taga ja 
ta peab seisma liikumatult. Suusakepid peavad olema liikumatult ja 
asetatud stardijoone ja/või –värava ette. 

315.2.4 Võistleja võib startida ajavahemikus kolm sekundit enne ja kolm 
sekundit pärast stardisignaali. Kui ta stardib rohkem kui kolm 
sekundit enne stardisignaali, on tegemist valestardiga. Kui ta stardib 
rohkem kui kolm sekundit hiljem, on tegu hilise stardiga ja aluseks 
võetakse stardiprotokolli aeg. 

315.2.6 Võistleja, kes stardib hiljem, ei tohi takistada teiste võistlejate starti. 

315.2.7 Elektroonilise ja ka käsiajavõtu korral tuleb märkida võistleja tegelik 
stardiaeg juhuks, kui kohtunikekogu otsustab, et tema hiline start oli 
tingitud vääramatu jõu poolt. 

315.3 Ühisstardi protseduur  

315.3.1 Ühisstart tuleb viia läbi kasutades noolekujulist nurga alla painutatud 
stardijooni. See tähendab, et võistleja numbriga 1 saab kõige 
soodsama stardipositsiooni ning talle järgneb võistleja numbriga 2 
jne. Iga võistleja on teisest teatud kindlaks määratud vahemaa võrra 
eraldatud. 

Number üks on keskmisel positsioonil; paarisarvulised numbrid on 
asetatud paremale ja paaritud numbrid vasakule poole noolest. 
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Numeratsiooni tähis peaks olema asetatud jäljest paremale või jälje 
keskele. 

315.3.2 Ühisstardi stardiprotseduur algab kaks minutit enne stardisignaali. 
Sel ajal instrueeritakse kõiki stardikohtadel viibivaid võistlejaid 
stardiprotseduuri osas. Instrueerimise lõpus peavad võistlejad olema 
juhendatud, oma stardipositsioonidel paigal seisma ja neile antakse 
hoiatus “üks minut stardini” . Järgmine käsklus on “30 sekundit 
stardini” . Kui kõik võistlejad on liikumatult, tähendab järgmine 
helisignaal stardikorraldust või –signaali .  

315.4 Gunderseni stardi protseduur  

315.4.1 Stardijärjekord ja intervallid pannakse paika vastavalt esimese 
võistluse tulemustele või tuuri etapi jooksvat üldseisu arvestades. 
Stardiprotokolli saamiseks eemaldatakse kümnendiksekundid. 

 Järjestus   Nimi         Riik                    Lõppaeg 

      1               SVENSSON, Lars    SWE                    25:12.9 
     2               ARKJANOW, Nikolai   RUS                     25:14.2 
     3               KRECEK, Jan    CZE                      25:21.7 

 Stardiprotokoll tuleb koostada alljärgneva näite alusel: 

 Stardinumber  Nimi   Riik                   Stardiaeg  
     1              SVENSSON, Lars  SWE    0:00 
     2          ARKJANOW, Nikolai  RUS    0:02 
     3          KRECEK, Jan   CZE    0:09 

315.4.2 Et vältida ringiga kinni püüdmist või võistluse venimist liiga pikaks, 
võib kohtunikekogu lubada hilistele startijatele ühisstardi või 
grupistartide korraldamise. Kohtunikekogu võib vähendada startivate 
võistlejate arvu. 

315.4.3 Gunderseni start viiakse läbi ilma elektroonilise stardiväravata. 
Videokaamera peaks salvestama terve stardi nii, et kohtunikekogul 
oleks võimalik start üle vaadata. 

315.4.4 Täpse stardiaja kindlustamiseks tuleb kasutada suure tablooga kella 
iga stardiraja kohta koos vastaval rajal oleva võistleja võistlusnumbri 
ja algusajaga. Start peab olema ette valmistatud nii, et kaks või 
rohkem võistlejat saavad startida kõrvuti. 
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315.5 Grupistardi protseduur  

315.5.1 Stardiala koosneb 1 meetrilise vahega paigutatud stardijoonest ja 
eelstardijoonest.  

315.5.2 Elektroonilisi või mehhaanilisi stardiväravaid võib kasutada, kui need 
on kohtunikekogu poolt heaks kiidetud. 

315.5.3 Võistlejad paigutatakse eelstardijoonele, kus neid juhendatakse ning 
paigutatakse stardiradadele. Stardiandja annab korralduse 
“stardikohad sisse võtta”  (“take your positions” ) ning võistlejad 
lähevad oma stardikohtadele ja võtavad sisse stardiasendi. Kui kõik 
võistlejad on oma kohtadel, annab stardiandja korralduse “valmis 
olla”  (“set” ). Pärast seda korraldust peavad võistlejad olema 
liikumatult stardiasendis. Umbes 2-5 sekundi jooksul pärast 
valmisolekut antakse stardisignaal . 

315.5.4 Ilma väravateta stardid juhinduvad eelpooltoodud põhimõtetest ja 
protseduuridest. 

315.6 Stardiametnike ülesanded  

315.6.1 Stardiametnikud peavad võimaldama kõigil võistlejatel õigel ajal 
startida. Stardiandja kõrval peab olema abiline, kes fikseerib kõigi 
stardikorra rikkumiste asjaolud. 

315.7 Valestardi tagajärjed  

315.7.1 Võistlustel, kus kasutatakse intervall- või Gunderseni stardi 
protseduure, ei kutsuta ühtegi valestardi teinud võistlejat 
stardijoonele tagasi. Nendest valestardi juhtumitest tuleb 
kohtunikekogule ette kanda. 

315.7.2 Võistlustel, kus kasutatakse ühis- või grupistardi protseduure, toob 
valestart kaasa uue stardi. Stardiandja peab andma kordusstardi 
signaali (teine lask) ja tal peavad olema rajale sobiva maa taha 
paigutatud abilised, kes saavad sealt võistlejaid tagasi saata. 

315.8 Suuskade markeerimine  

315.8.1 Suuskade markeerimist ei kasutata välja arvatud juhul kui seda 
taotleb eelnevalt võistluse sanktsioneeriv organ. Kontrollimise 
eesmärgil markeeritakse mõlemad suusad vahetult enne starti. 
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Võistleja peab ilmuma ametlikku markeerimiskohta isiklikult ja 
õigeaegselt, kandes oma stardinumbrit. 

315.9 Temperatuur  

Kui õhutemperatuur on alla -20°C, mõõdetuna raja kü lmimas punktis, 
tuleb võistlus kohtunikekogu poolt edasi lükata või tühistada. Raskete 
ilmastikutingimuste korral (nt tugev tuul, kõrge õhuniiskus, tugev 
lumesadu või kõrge temperatuur) võib kohtunikekogu, olles 
konsulteerinud võistkondade esindajate ja võistluse eest vastutava 
arstiga, võistluse edasi lükata või tühistada. 

316 Ajavõtt 

316.1 Kõigil FIS-i võistluskalendris olevatel võistlustel tuleb kasutada 
elektroonilist ajavõttu. Elektroonilist ajavõttu täiendab alati 
varuvariandina käsiajavõtt ja mõlema süsteemi alusel saadud 
tulemusi võrreldakse omavahel. 

316.2 Kui elektrooniline ajavõtt on ajutiselt rivist väljas, kasutatakse käsitsi 
võetud aegu, määramaks kindlaks käsiajavõtu ja elektroonilise 
ajavõtu vahel tekkinud ajavahet. Kui elektrooniline ajavõtt on 
võistluse ajal korduvalt või täielikult rivist väljas, kasutatakse kõigi 
võistlejate tulemuste saamiseks käsiajavõttu. Kasutades käsiajavõttu 
tuleb lõpptulemuse arvutamisel kasutada tegelikke stardiaegu. 

316.3 Käsiajavõtu korral võetakse finišiaeg esimese jala finišijoone 
ületamisel. 

316.4 Elektrooniline ajavõtt 

316.4.1 Järgmiseid elektroonilise ajavõtu tehnoloogiaid võib kasutada 
ametliku finišiaja määramiseks: 

- Elektrooniline ajavõtu süsteem, mis põhineb fotoelemendil. 
Seadmete mõõtmispunkt peab olema 25 cm kõrgusel 
lumepinnast 

- Elektrooniline ajavõtu süsteem, mis põhineb trasnponderitel 

- Fotofiniši süsteem. Mõõtmispunkt on esimese jala saapanina, 
mis ületas finišijoone. 

316.5 Kui võistlejad kukuvad finišijoone ületamisel, määratakse nende 
finišiajad vastavalt artiklitele 316.3 või 316.4, kui nende kehade kõik 
osad liiguvad üle finišijoone ilma kõrvalise abita. 
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316.6 Tulemuste arvutamiseks võetakse kõik stardi ja finišiajad 1/100 
(0.01) sekundi täpsusega. Arvutatud lõppaeg saadakse finišiajast 
stardiaja lahutamisel. Iga suusataja lõppaeg määratakse 1/10 (0.1) 
sekundi täpsusega kärpides ühe koha arvutatud lõppajast. Näiteks 
aeg 38:24.38 on kärbitult 38.24.3. 

316.7 Taliolümpiamängudel, MM-, JMM- ja MK-l peab kasutama fotofiniši 
kaameraid. 

316.8 Finišikohtunik on kohustatud pidama nimekirja järjestusest, milles 
võistlejad ületavad finišijoone. Ta annab selle nimekirja 
ajavõtuülemale. 

317 Tulemused 

317.1 Tulemuste arvutamine  

317.1.1 Lõpptulemused arvutatakse finiši- ja stardiaegade vahena. Tuuri 
etappidest koosneval võistlusel akumuleeruvad tegelik sõiduaeg, 
preemia sekundid ja ajalised karistused igalt etapilt. 

317.1.2 Fotofiniši korral määratakse sportlaste järjestus kindlaks selle alusel, 
mis järjekorras nad finišijoone vertikaaltasandi oma esimese jala 
saapaninaga ületasid. 

317.2 Tulemuste avaldamine  

317.2.1 Mitteametlik protokoll pannaks välja ametlikule teadetetahvlile pärast 
võistlust esimesel võimalusel, märkides ära selle avaldamise aeg 

317.2.2 Ametlik lõpuprotokoll peab sisaldama võistlejate järjestust, nende 
FIS-i koode, stardinumbreid, stardiaegu, lõpuaegu, vaheaegu ja 
saadud punkte. Samuti suusatamise tehnika, võistlejate arvu, 
startinute, kuid võistluse katkestajate nimesid, diskvalifitseeritud 
võistlejate nimesid, raja tehnilisi üksikasju: pikkus, kõrguste vahe, 
maksimaalne tõus, kogutõus; ilmaolud, temperatuurid ja 
kohtunikekogu koosseis.  

 Näidisvormid on saadaval FIS-i veebilehel murdmaasuusatamise 
sektsiooni all ja FIS-i murdmaasuusatamise büroost. 

317.2.3 Riikides, kus ei kasutata ladina tähestikku, tuleb kogu teave ja 
tulemused esitada ka ladina tähtedega.  
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317.2.4 Võistluse sekretär ja TD allkirjastavad ametliku lõpuprotokolli ja 
kinnitavad selle õigsust. 
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C. Võistlusformaadid 

321.  Intervallstardiga võistlused 

321.1  Definitsioon  

 Intervallstardiga võistlustel stardib iga võistleja talle määratud stardi 
ajal ja lõpptulemused arvutatakse finiši- ja stardiaegade vahena. 

321.2  Raja ja staadioni ettevalmistus  

321.2.1 Soovituslikud normid 
  

Kirjed  
Ettevalmistus  

Klassikatehnika  Vabatehnika  

RADA  

Kategooria A B 

Klassika suusajäljed 
1 või 2 jälge ideaalses 

reas  
/ 

Suusajälgede vaheline 
kaugus 

minimaalselt 1.2 m / 

START 

Korraldamine/ettevalmistus  1 koridor 1 koridor 

Klassika suusajäljed 1 puuduvad 

Suusajälgede pikkus (pärast 
stardijoont) 

stardiala lõpuni / 

Suusajälgede vaheline 
kaugus 

/  

FINIŠ 

Laius (minimaalne) 4 m 9 m 

Koridoride arv 3 suusajälge 3 koridori (igaüks 3m) 

Suusajälgede vaheline 
kaugus 

1.2 m / 

321.3 Registreerimine - Asendus  

321.3.1 Asendus on võimalik vastavalt art 313.4. 

321.3.2 Asendaja stardikoha määrab kohtunikekogu. 
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321.4 Stardijärjekord ja -protseduur  

321.4.1 Kasutatakse intervallstardi protseduure (vt art 315.2) 

321.5 Ajavõtt ja tulemused  

321.5.1 Kui kahel või enamal sportlasel on sama aeg, saavad nad 
lõpuprotokollis sama koha ja väiksema stardinumbriga võistleja nimi 
märgitakse esimesena (vt art 219.2). 

321.6 Kohtunikekogu ja protestid  

 Puuduvad konkreetsed eeskirjad. 

322.  Ühisstardiga võistlused   

322.1  Definitsioon  

 Ühisstardiga võistlustel stardivad kõik sportlased samal ajal ja 
lõpptulemuse määrab finišeerimise järjekord. 

322.2  Rada ja staadion  

322.2.1 Soovituslikud normid 
 

Kirjed  
Ettevalmistus  

Klassikatehnika  Vabatehnika  

RADA  

Kategooria C  D 

Klassika suusajäljed 4 suusajälge / 

Suusajälgede vaheline 
kaugus 

minimaalselt 1.2 m / 

START 

Korraldamine/ettevalmistus 
noolekujuline 
stardijärjekord 

noolekujuline 
stardijärjekord 

Klassika suusajäljed paaritu arv 5 või 7 paaritu arv 5 või 7 

Suusajälgede pikkus (pärast 
stardijoont) 

50 kuni 100 m 30 kuni 50 m 
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Suusajälgede vaheline 
kaugus 

minimaalselt 1.2 m minimaalselt 1.2 m 

FINISH 

Laius (minimaalne) 6 m  12 m 

Koridoride arv 
minimaalselt 4 

suusajälge 
4 koridori (igaüks 3 m) 

Suusajälgede vaheline 
kaugus 

1.2 m / 

322.2.2 Terve raja peal ei tohi olla tegureid, mis põhjustaksid 
ummistust/ülekoormust. 

322.2.3 Kui suuskade vahetamine on lubatud, siis staadion peab olema 
paigutatud nii, et sportlased, kes lähevad suuski vahetama, läbivad 
pikema maa, kui need sportlased, kes ei vaheta suuski. 

322.3 Registreerimine - Asendus  

322.3.1 Asendus on võimalik vastavalt art 313.4. 

322.3.2 Asendaja stardikoha määrab kohtunikekogu kasutades sama 
protseduuri, millega koostati stardiprotokoll. Sportlase stardikoht on 
temaga külgnevate sportlaste stardikohtade (-ridade) vahel. 

322.3.3 Sportlane kasutab asendatava sportlase võistlusnumbrit. 

322.3.4 Algne stardikoht jäetakse tühjaks. 

322.4 Stardijärjekord ja -protseduur  

322.4.1 Kasutatakse ühisstardi protseduure (vt art 315.3). 

322.5 Ajavõtt ja tulemused  

322.5.1 Tavaliselt kehtivad ringiga maha jäämise reeglid. Ringiga 
mahajääjate kohta vt art 343.13. 

322.6 Kohtunikekogu ja protestid  

 Puuduvad konkreetsed eeskirjad. 
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323.  Suusavahetusega sõit (SVS) ilma pausita 

323.1  Definitsioon  

 Suusavahetusega sõit (SVS) on kombineeritud võistlus, mis koosneb 
esmalt ühisstardiga klassikalise tehnika osast, millele järgneb 
kohustuslik suuskade vahetamine staadionil olevas suusavahetuse 
boksis ja teine osa, mis sõidetakse vabatehnikas. 

323.2  Rada ja staadion  

323.2.1 Soovituslikud normid 
 

Kirjed  
Ettevalmistus  

Klassikatehnika  Vabatehnika  

RADA  

Kategooria C või E D või E 

Klassika suusajäljed 4 suusajälge / 

Suusajälgede vaheline 
kaugus 

minimaalselt 1.2 m / 

START 

Korraldamine/ettevalmistus 
noolekujuline 
stardijärjekord 

/ 

Klassika suusajäljed paaritu arv 5 või 7 / 

Suusajälgede pikkus (pärast 
stardijoont) 

50 kuni 100 m / 

Suusajälgede vaheline 
kaugus 

1.2 m / 

FINIŠ 

Laius (minimaalne) / minimaalselt 12 m 

Koridoride arv / 3 koridori (igaüks 3m) 

Suusajälgede vaheline 
kaugus 

/ / 

SUUSAVAHETUSE BOKSID  

Soovitav suurus pikkus 2 m – 2.5 m laius 1.2 m – 1.5 m 



75 

75 

 

323.2.2 Suusavahetuse boksi ala  

323.2.2.1 Suusavahetuse boksi alas ei toimu tehnika kontrolli (või: tehnikat 
kontrollitakse stardist kuni suusavahetuse boksi ala sisenemiseni). 

323.2.2.2 Rada, mida mööda sisenetakse boksidesse, peab olema vähemalt 4 
m lai. Rada, mida mööda väljutakse boksidest, peab olema vähemalt 
6 m lai. 

323.2.2.3 Vabatehnika varustus peab olema määratud boksidesse maha 
asetatud enne ühisstarti. Muud varustust ei ole lubatud boksidesse 
paigutada. 

323.2.2.4 Kõik varustuse vahetused peab määratud boksis tegema sportlane 
ilma igasuguse kõrvalise abita. Vahetatud varustuse peab jätma 
boksi kuni võistleja on lõpetanud võistluse. 

323.2.2.5 Treenerid ja teenindav personal peavad lahkuma suusavahetuse 
bokside alast  5 minutit enne start. 

323.3 Registreerimine - Asendus  

323.3.1 Asendus on võimalik vastavalt art 313.4. 

323.3.2 Asendaja stardikoha määrab kohtunikekogu kasutades sama 
protseduuri, millega koostati stardiprotokoll. Sportlase stardikoht on 
temaga külgnevate sportlaste stardikohtade (-ridade) vahel. 

323.3.3 Sportlane kasutab asendatava sportlase võistlusnumbrit. 

323.3.4 Algne stardikoht jäetakse tühjaks. 

323.4 Stardijärjekord ja -protseduur  

323.4.1 Kasutatakse ühisstardi protseduure (vt art 315.3). 

323.5 Ajavõtt ja tulemused  

323.5.1 Tavaliselt kehtivad ringiga maha jäämise reeglid. Ringiga 
mahajääjate kohta vt art 343.13. 

323.6 Kohtunikekogu ja protestid  

 Puuduvad konkreetsed eeskirjad. 
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324.  Suusavahetusega sõit 

324.1  Definitsioon  

 Suusavahetusega sõidud on kombineeritud võistlused, kus sportlaste 
stardiaja määrab eelmise võistlus(t)e tulemus(ed) ja lõpptulemuse 
määrab viimase võistluse finišeerimise järjekord. 

324.2  Rada ja staadion  

324.2.1 Soovituslikud normid 
 

Kirjed  
Ettevalmistus  

Klassikatehnika  Vabatehnika  

RADA  

Kategooria B  C 

Klassika suusajäljed 4 suusajälge / 

Suusajälgede vaheline 
kaugus 

minimaalselt 1.2 m / 

START 

Korraldamine/ettevalmistus 2 – 5 koridori 2 – 5 koridori 

Klassika suusajäljed 1 koridori kohta 1 koridori kohta 

Suusajälgede pikkus (pärast 
stardijoont) 

stardiala lõpuni 10 m 

Suusajälgede vaheline 
kaugus 

3 m 3 m 

FINIŠ 

Laius (minimaalselt) minimaalselt 6 m minimaalselt 12 m 

Koridoride arv 
minimaalselt 4 

suusajälge 
4 koridori (igaüks 3m) 

Suusajälgede vaheline 
kaugus 

1.2 m / 

324.3 Registreerimine - Asendus  

324.3.1 Asendus on võimalik vastavalt art 313.4 ainult võistluse esimeses 
pooles. 
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324.4 Stardijärjekord ja -protseduur  

324.4.1 Kasutatakse Gunderseni stardi protseduure (vt art 315.4). 

324.5 Ajavõtt ja tulemused  

324.5.1 Suusavahetusega sõidu lõpptulemuste arvutamisel liidetakse 
eelmise sõidu ilma sekundikümnendiketa ajad teise sõidu 
sekundikümnendikega aegadele (tegelik sõiduaeg). Finišijärjestus 
määrab lõpptulemuse. 

324.5.2 Tavaliselt kehtivad ringiga maha jäämise reeglid. Ringiga 
mahajääjate kohta vt art 343.13. 

324.5.3 Raskete ilmastikutingimuste korral võib kohtunikekogu otsustada 
stardi edasi-lükkamise või sõidu ärajätmise. Ärajätmise korral 
loetakse lõpptulemuseks võistluse esimese osa tulemuse. 

324.6 Kohtunikekogu ja protestid  

 Puuduvad konkreetsed eeskirjad. 

325.  Sprindivõistlused 

325.1  Definitsioon  

 Sprindivõistlused algavad kvalifikatsiooniga, mis viiakse läbi 
intervallstardiga. Pärast kvalifikatsiooni võistlevad kvalifitseerunud 
sportlased väljalangemise voorudes (finaalsõitudes). 

325.2 Rada ja staadion  

325.2.1 Soovituslikud normid 

 

Kirjed  
Ettevalmistus  

Klassikatehnika  Vabatehnika  

RADA  

Kategooria C D 
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Kirjed  
Ettevalmistus  

Klassikatehnika  Vabatehnika  

Klassika suusajäljed 4 suusajälge / 

Suusajälgede vaheline 
kaugus 

minimaalselt 1.2m / 

START 

Korraldamine/ettevalmistus 

kvalifikatsiooni jaoks 
lisakoridor, 6 koridori / 

6 väravat 
finaalsõitudeks 

kvalifikatsiooni jaoks 
lisakoridor, 6 koridori / 

6 väravat 
finaalsõitudeks 

Klassika suusajäljed 1 koridori kohta 1 koridori kohta 

Suusajälgede pikkus (pärast 
stardijoont) 

stardiala lõpuni 15 m 

Suusajälgede vaheline 
kaugus 

1.8 m minimaalselt 1.8 m 

FINIŠ 

Laius (minimaalselt) minimaalselt 6 m minimaalselt 12 m 

Koridoride arv 
minimaalselt 4 

suusajälge 
4 koridori (igaüks 3m) 

Suusajälgede vaheline 
kaugus 

1.2 m / 

325.2.2 Kvalifikatsiooni ja finaalsõitude rada peab olema sama. 

325.2.3 Rajale peavad olema planeeritud pikad ja laiad sirged lõigud, kus on 
võimalik möödumist sooritada. 

325.3 Registreerimised - Asendus  

325.3.1 Asendus on võimalik vastavalt art 313.4 ainult enne kvalifikatsiooni. 

325.3.2 Asendaja stardikoha määrab kohtunikekogu. 

325.4 Stardijärjekord ja -protseduur  

325.4.1 Kvalifikatsioon 

325.4.1.1  Kasutatakse intervallstarti (vt art 315.2). Stardivahemikud võivad olla 
10,15, 20 või 30 sekundit. 

325.4.1.2 Kui sõidetakse kaks ringi võib kasutada lainestarti. 
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325.4.1.3  Võrdsete kvalifikatsiooniaegade korral järjestatakse 
veerandfinaalides edasi pääsenud võistlejad kvalifikatsioonisõidu 
protokollis vastavalt nende FIS-i sprindipunktidele. Võrdsete 
kvalifikatsiooniaegade korral ei muutu kvalifitseerunud võistlejate 
maksimum arv (30 / 24 / 16). 

325.4.2 Sprindi finaalsõidud (veerandfinaalid, poolfinaalid ja finaalid) 

325.4.2.1 Kasutatakse grupistardi protseduure (vt art 315.5) 

325.4.2.2 Taliolümpiamängudel, MM-, MK võistlustel koosnevad finaalsõidud 
veerandfinaalidest, poolfinaalidest ja A finaalist. Teistel võistlustel 
otsustavad korraldajad finaalsõidu, kaasa arvatud B-finaali lisamise. 

325.4.2.3 Sprindifinaalides valivad sportlased stardipositsioonid vastavalt 
allajärgnevale: 

- veerandfinaalid – aluseks võetakse ajad (kohad) 
kvalifikatsioonisõidus; 

- poolfinaalid – aluseks võetakse kohad veerandfinaalides ja 
kvalifikatsiooniajad; 

- finaalid – aluseks võetakse kohad poolfinaalides ja 
kvalifikatsiooniajad. 

325.4.2.4 Võistlejate paigutamine veerandfinaalidesse lähtub kvalifikatsiooni 
tulemustest. Järgnevate finaalsõitude asetused sõltuvad samuti 
eelmiste finaalsõitude vooru tulemustest. Allpooltoodud tabel 
illustreerib võistlejate jaotamist finaalsõitudesse, kui finaalsõidud ei 
ole ajavõtuga. 

325.4.2.5 Tabel A: 5 veerandfinaali 6 võistlejaga 

  
TABEL A  5 veerandfinaali 6 võistlejaga, maksimum 30 edasisaajat 

Paigutus 
finaalsõitu Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Jaotus  

1 – 20 

1 4 5 2 3 

10 7 6 9 8 

11 14 15 12 13 

20 17 16 19 18 
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Jaotus 

21 – 25 21 24 25 22 23 

Jaotus 

26 – 30 30 27 26 29 28 

 

Poolfinaalid (12)  Finaalid (6+6)  

P1 P2 B Finaal A Finaal 

Q1 #1 Q4 #1 P1 #4 P1 #1 

Q1 #2 Q4 #2 P2 #4 P2 #1 

Q2 #1 Q5 #1 P1 #5 P1 #2 

Q2 #2 Q5 #2 P2 #5 P2 #2 

Q3 #2 Q3 #1 P1 #6 P1 #3 

R3-1* R3-2* P2 #6 P2 #3 

* Võistlusel, kus finaalsõidud ei ole ajavõtuga, jaotatakse 
poolfinaalide 6-ndad stardikohad kõigi veerandfinaalides 
kolmandad kohad saavutanud võistlejate vahel. Kolmanda koha 
saanud võistleja, kellel on kiireim kvalifikatsiooniaeg (Q R3-1), 
paigutatakse esimesse poolfinaali P1 ja kolmanda koha saanud 
võistleja, kellel oli paremuselt teine kvalifikatsiooniaeg (Q R3-2), 
paigutatakse poolfinaali P2.  

325.4.2.6 Või kasutatakse tabel B-d: 4 veerandfinaali 
 
TABEL B  4 veerandfinaali, maksimaalselt 24 edasipääsejat 

Paigutus 
finaalsõitu Q1 Q2 Q3 Q4 

Jaotus 
1 – 16  

1 4 2 3 

8 5 7 6 

9 12 10 11 

16 13 15 14 
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Laiendatud 
jaotus  
17 – 20  

17 20 18 19 

Laiendatud 
jaotus  
21 – 24  

24 21 23 22 

   

Tabel B järg    

Poolfinaalid (8)  Finaalid (4+4)  

P1 P2 B Finaal A Finaal 

Q1 #1 Q3 #1 P1 #3 P1 #1 

Q1 #2 Q3 #2 P1 #4 P1 #2 

Q2 #1 Q4 #1 P2 #3 P2 #1 

Q2 #2 Q4 #2 P2 #4 P2 #2 

  

 325.4.2.7 Taliolümpiamängudel, MM-, JMM- ja MK võistlustel peavad 
finaalsõidud olema ajavõtuga ning võistlejate paigutus 
poolfinaalidesse ja A finaali toimub alljärgnevate põhimõtete alusel: 

Poolfinaali 6. kohtadele paigutatakse kaks kiireimat sportlast nende 
hulgast, kes saavutasid veerandfinaalis 3. või 4. koha. Kiireim neist 
paigutatakse poolfinaali P1 ja teine poolfinaali P2. A finaali 
paigutatakse iga poolfinaali 1. ja 2. võistleja, lisaks kaks kiireimat 
nende hulgast, kes saavutasid poolfinaalis 3. või 4. koha, kõik 
ülejäänud poolfinalistid paigutatakse B finaali. 

Juhul, kui finaalsõidu 5. ja 6. kohtadele paigutatud sportlastel 
(õnnelikel kaotajatel) on võrdsed ajad, kehtivad nende 
kvalifikatsiooniajad. Viigi korral rakendatakse nende kehtivad FIS-i 
sprindipunktid. Kui viik jääb endiselt püsima, siis positsioon 
loositakse. 

325.4.2.8 Sprindivõistlusel, kus on alla 20 võistleja, võib kohtunikekogu 
otsustada kasutada vähendatud versiooni Tabelist A, või kui 
osalejate arv on väga väike, paigutada võistlejad otse 
poolfinaalidesse või A finaali. 
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325.4.2.9 Stardiandja võib välja kuulutada valestardi kas võistleja poolt toime 
pandud eksimuse või stardivärava mehaanilise rikke tõttu. Pärast 
esimesr valestarti finaalsõitudes, eemaldatakse samas sõidus 
järgmise valestardi põhjustaja võistluselt. See võistleja saab 
lõpuprotokollis kas finaali, poolfinaali või veerandfinaali viimase koha 
(koht 6, 12, 30 või 4, 8, 16). 

325.5 Ajavõtt ja tulemused  

325.5.1 Taliolümpiamängude, MM-, JMM- ja MK võistluste sprindi 
kvalifikatsioonis ja finaalsõitudes mõõdetakse stardi- ja finišiaegu 
1/1000 sekundi täpsusega ja lõppaeg määratakse 1/100 sekundi 
täpsusega. Teistel FIS-i sprindivõistlustel on võimalik kasutada 
ajavõtuseadmeid, mis mõõdavad vaid 1/100 sekundi täpsusega, kuid 
ka lõpptulemused esitatakse siiski sajandiksekundi täpsusega. 

325.5.2 Kvalifikatsioon 

357.5.2.1  Võrdsete kvalifikatsiooniaegade korral järjestatakse 
veerandfinaalidesse edasi pääsenud võistlejad kvalifikatsioonisõidu 
protokollis vastavalt nende FIS-i sprindipunktidele. Sama 
kvalifikatsiooniajaga võistlejad, kes ei pääsenud veerandfinaalidesse, 
saavad lõpuprotokollis sama koha. 

325.5.3 Finaalsõidud 

325.5.3.1   Võistlejad, kes on saavutanud võrdse koha veerandfinaalides või 
poolfinaalides (kui ei peeta B finaali) ja kes ei pääse järgmisesse 
ringi, saavad koha lõpuprotokollis vastavalt oma kvalifikatsiooniajale. 

325.5.3.2 Sprindivõistlustel, kus on 30 võistlejat veerandfinaalis, koostatakse 
lõpuprotokoll alljärgnevalt: 

alates 31.kohast vastavalt kvalifikatsiooni tulemusele 

26.– 30.koht iga veerandfinaali viimane lõpetaja vastavalt 
oma kohale kvalifikatsioonis 

21. – 25.koht iga veerandfinaali viies lõpetaja vastavalt 
oma kohale kvalifikatsioonis 

16./17. – 20.koht iga veerandfinaali neljas lõpetaja vastavalt 
oma kohale kvalifikatsioonis (erandiks see 
neljas lõpetaja, kes pääses poolfinaali) 
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13. – 15./16.koht iga veerandfinaali kolmas lõpetaja, kes ei 
pääsenud poolfinaali, vastavalt oma kohale 
kvalifikatsioonis 

7. – 12.koht  vastavalt B finaali finišijärjestusele; kui B 
finaali ei peeta, järjestatakse sportlased 
vastavalt nende kohale poolfinaalis ja 
kvalifikatsioonivoorus 

1. – 6.koht  vastavalt A finaali finišijärjestusele 
 

325.5.3.3 Sprindivõistlustel, kus on 16 võistlejat poolfinaalis, koostatakse 
lõpuprotokoll alljärgnevalt: 

- alates 17.kohast vastavalt kvalifikatsiooni 
tulemusele 

- 13. – 16.koht iga veerandfinaali neljas 
lõpetaja vastavalt oma kohale 
kvalifikatsioonis 

- 9. – 12.koht iga veerandfinaali kolmas 
lõpetaja vastavalt oma kohale 
kvalifikatsioonis 

- 5. – 8.koht vastavalt B finaali 
finišijärjestusele 

- 1. – 4.koht vastavalt A finaali 
finišijärjestusele 

 Erineva osalejate arvuga sprindifinaalide korral rakendatakse samu 
põhimõtteid. 

325.5.3.4 Viigi korral (“surnud ring”) veerandfinaalis või poolfinaalis pääseb 
edasi parema kvalifikatsiooniajaga võistleja. Viigi korral A või B 
finaalis jäävad võistlejad lõpuprotokollis kohta jagama. 

325.5.3.5 Kui võistleja ei stardi või katkestab finaalsõidu, saab ta 
lõpuprotokollis kas finaali, poolfinaali või veerandfinaali viimase koha 
(koht 6, 12, 30 või 4, 8, 16). 

325.5.3.6 Kui võistleja ei lõpeta finaalsõitu vääramatu jõu tõttu, saab ta selle 
finaalsõidu viimase koha. 
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325.6  Kohtunikekogu ja protsestid  

325.6.1 Taliolümpiamängude, MM-, JMM- ja MK võistluste loetakse sprindi 
finaalsõitudes kohtunikekogu otsuseks vähemalt kolme 
kohtunikekogu liikme (kaasa arvatud TD) üksmeelset otsust. 

325.6.2 Kuna teineteisele järgnevate finaalsõitude puhul on ajagraafik tihe, ei 
võeta veerand- ja poolfinaalide ajal proteste vastu. Proteste võetakse 
vastu alles pärast finaale. 

325.6.3  Veerand- ja poolfinaalide ajal ei kehti artikkel 224.7. 

326 Teatesprindi võistlused  

326.1 Definitsioon  

 Teatesprint on kaheliikmeliste võistkondade võistlus, kus kumbki liige 
suusatab vaheldumisi 3-6 vahetust (etappi). Vahetuste arv ja 
pikkused tuleb avaldada võistlusjuhendis. 

326.2 Rada ja staadion  

326.2.1 Soovituslikud normid 
  

Kirjed  
Ettevalmistus  

Klassikatehnika  Vabatehnika  

RADA  

 Kategooria C D 

Klassika suusajäljed 4 suusajälge / 

Suusajälgede vaheline 
kaugus 

minimaalselt 1.2 m / 

START 

Korraldamine/ettevalmistus 
noolekujuline 
stardijärjekord 

noolekujuline 
stardijärjekord 

Klassika suusajäljed paaritu arv 3 või 5 paaritu arv 3 või 5 

Suusajälgede pikkus  tardiala lõpuni 15 m 

Suusajälgede vaheline 
kaugus 

1.2 m 1.2 m 

FINIŠ 

Laius (minimaalne) 6 m  12 m 
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Kirjed  
Ettevalmistus  

Klassikatehnika  Vabatehnika  

Koridoride arv 
minimaalselt 4 

suusajälge 
4 koridori (igaüks 3 m) 

Suusajälgede vaheline 
kaugus 

1.2 m / 

VAHETUSALA  

 Pikkus 45 m 45 m 

 Laius 9 m 15 m 

 

326.2.2 Rajale peavad olema planeeritud sirged lõigud, mis on piisavalt pikad 
ja laiad, et võimaldada möödasõite. 

326.2.3 Vahetusala läheduses peab olema suuskade ettevalmistamise ala. 
Kohtunikekogu otsustab teenindava personali liikmete arvu 
võistkonna kohta ja määrdelaudade kasutamise. 

326.3 Registreerimine - Asendus  

326.3.1 Kaks tundi enne võistkondade esindajate koosolekut tuleb 
korraldajatele edastada tegelikult osalevate võistlejate nimed ja 
stardijärjekord. 

326.3.2 Asendus on võimalik vastavalt art 313.4. 

326.3.3 Asendaja peab startima võistkonnas samal positsioonil kui 
asendatud sportlane. Võistkonna stardijärjekorda ei saa muuta. 

 326.3.4 Kui asendaja oli varem registreeritud teise võistkonda, siis see 
võistkond ei saa startida. 

326.3.5 Asenduse korral kaotab võistkond oma stardipositsiooni ja peab 
startima kõige lõpust. Stardirivi lõpust startimise järjekord on vastav 
esialgsele stardijärjekorrale. Esialgsed stardikohad jäetakse tühjaks. 

326.4 Stardijärjekord ja -protseduur  

326.4.1 Kasutatakse ühisstardi protseduure (vt art 315.3). 

326.4.2 Reeglina viiakse teatesprindis finalistide selgitamiseks läbi kaks 
poolfinaali (näiteks: A, B). Võistkonnad peaksid olema võrdselt 
jaotatud poolfinaalidesse vastavalt alljärgnevatele põhimõtetele: 
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- punktiarvestuse parim võistkond määratakse poolfinaali A 

- ülejäänud võistkonnad määratakse järgnevalt kohtade alusel 
(näiteks, võistkonnad 2 ja 3, võistkonnad 4 ja 5, jne) vaheldumisi 
poolfinaalidesse. 

326.4.2.1 Kui registreeritud võistlejal ei ole FIS-i punkte või tema FIS-i punktid 
on kõrgemad kui 160, siis kasutatakse arvutamiseks 160 punkti 

326.4.3 Ühes poolfinaalis ei tohi osaleda üle 15 võistkonna ja finaalis ei tohi 
osaleda üle 10 võistkonna. 

326.4.4 Poolfinaali stardijärjekord loositakse. 

326.4.5 Poolfinaali stardijärjekord:  vähimate kogupunktidega võistkond, 
arvestades teatevõistkonna liikmete FIS-i sprindi- või distantsipunkte, 
stardib esimeselt positsioonilt. Vähemuselt teise punktide arvuga 
võistkond teiselt jne. Sama punktide arvuga võistkondade puhul 
stardib eespool see võistkond, mille liikmel on individuaalselt vähim 
arv punkte. Kui sellest ei piisa stardipositsiooni määramiseks, 
tõmmatakse loosi. 

326.4.6 Võistkondade pääs poolfinaalist finaali toimub vastavalt 
alljärgnevatele põhimõtetele: 

- kui finaalsõidud toimuvad ilma ajavõtuta, pääsevad mõlemast 
poolfinaalist edasi 5 parimat võistkonda. 

- kui finaalsõidud toimuvad ajavõtuga, pääsevad mõlemast 
poolfinaalist edasi 2 parimat ja 6 kiireimat kohtadele 3.-8. jäänud 
võistkonda. 

326.4.7   Finaalide stardijärjestuse määrab poolfinaalide tulemus (kohale 
järgneb aeg). 

326.5 Ajavõtt ja tulemused  

326.5.1 Taliolümpiamängude, MM-, JMM- ja MK võistluste teatesprindi 
poolfinaalides ja finaalides mõõdetakse stardi- ja finišiaegu 1/1000 
sekundi täpsusega ja lõppaeg määratakse 1/100 sekundi täpsusega. 
Teistel FIS-i sprindivõistlustel on võimalik kasutada ajavõtuseadmeid, 
mis mõõdavad vaid 1/100 sekundi täpsusega, kuid ka lõpptulemused 
esitatakse siiski sajandiksekundi täpsusega. 

326.5.2 Tavaliselt kehtivad ringiga maha jäämise reeglid. Ringiga 
mahajääjate kohta vt art 343.13. 
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326.5.3 Lõpptulemused avaldatakse kooskõlas alljärgnevaga: 

 Kõik finaalis osalenud võistkonnad saavad koha lõpuprotokollis 
vastavalt oma kohale finaalis. Poolfinaalide läbiviimise korral saavad 
need võistkonnad, kes finaali ei pääse, koha lõpuprotokollis nii, et 
samale kohale tulnud võistkonnad paigutatakse vastavalt järgmistele 
vabadele kohtadele lõpuprotokollis. Kui näiteks kahest poolfinaalist 
pääsevad finaali 5 võistkonda siis 6. kohtadel lõpetanud võistkonnad 
saavad vastavalt 11. ja 12. koha oma poolfinaali aja järgi, mõlema 
poolfinaali 7. kohad saavad 13. ja 14. koha lõpuprotokollis jne. 

326.6 Kohtunikekogu ja protestid  

326.6.1 Taliolümpiamängude, MM- ja MK võistlustel loetakse teatesprindis 
kohtunikekogu otsuseks vähemalt kolme kohtunikekogu liikme 
(kaasa arvatud TD) üksmeelset otsust. 

326.6.2 Kuna teineteisele järgnevate finaalsõitude puhul on ajagraafik tihe, ei 
võeta poolfinaalide ajal proteste vastu. Proteste võetakse vastu alles 
pärast finaale. 

326.6.3  Poolfinaalide ajal ei kehti artikkel 224.7. 

327 Teatevõistlused 

327.1 Definitsioon  

327.1.1 Teatevõistkond koosneb vastavalt kutsele kolmest või neljast 
võistlejast, kellest igaüks võib sõita ühe vahetuse. 
Taliolümpiamängudel, MM-, JMM- ja MK võistlustel koosneb 
teatesõit neljast võistlejast. 

327.1.2 Taliolümpiamängudel, MM-, JMM-võistlustel sõidetakse kaks esimest 
vahetust klassikatehnikas ja klassikarajal ning kaks järgmist vahetust 
vabatehnikas ja vabatehnika rajal. 

327.2 Rada ja staadion  

327.2.1 Soovituslikud normid 
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Kirjed  
Ettevalmistus  

Klassikatehnika  Vabatehnika  

RADA  

 Kategooria B C 

Klassika suusajäljed 2 suusajälge / 

Suusajälgede vaheline 
kaugus 

minimaalselt 1.2 m / 

START 

Korraldamine/ettevalmistus 
noolekujuline 
stardijärjekord 

noolekujuline 
stardijärjekord 

Klassika suusajäljed paaritu arv 5 või 7 paaritu arv 5 või 7 

Suusajälgede pikkus  stardiala lõpuni 15 m 

Suusajälgede vaheline 
kaugus 

1.2 m 1.2 m 

FINIŠ 

Laius (minimaalne) 6 m  12 m 

Koridoride arv 
minimaalselt 4 

suusajälge 
4 koridori (igaüks 3 m)

Suusajälgede vaheline 
kaugus 

1.2 m / 

VAHETUSALA  

 Pikkus 30 m 30 m 

 Laius 9 m 9 m 

327.2.2 Esimese vahetuse distants võib teiste vahetuste omast staadioni 
planeeringu tõttu  +/- 5% võrra erineda. 

327.3 Registreerimine - Asendus  

327.3.1 Kaks tundi enne võistkondade esindajate koosolekut tuleb 
korraldajatele edastada tegelikult osalevate võistlejate nimed ja 
stardijärjekord. 

327.3.2 Asendus on võimalik vastavalt art 313.4. 

327.3.3 Asendus ei muuda stardijärjekorda. 

327.3.4 Kui asendaja oli varem registreeritud teise võistkonda, siis see 
võistkond ei saa startida. 



89 

89 

 

327.3.5 Võistkonna stardikoht jääb samaks. 

327.4 Stardijärjekord ja -protseduur  

327.4.1 Kasutatakse ühisstardi protseduure (vt art 315.3). 

327.4.2 Tavaliselt stardinumbrid loositakse. Taliolümpiamängudel, MM- ja 
JMM-võistlustel määrab stardijärjekorra koht eelmistel 
Taliolümpiamängudel, MM- või JMM-võistlustel. MK-l määravad 
stardijärjekorra kehtivad Rahvuste Karika tulemused. 
Võistkondadele, kes nendel võistlustel tulemust ei ole saanud, 
loositakse stardikohad pärast teisi. Seda meetodit võib kasutada 
samuti teistel võistlustel. 

327.4.3 Kui iga riik saab osaleda rohkem kui ühe ametliku võistkonnaga, siis 
riigi esivõistkonna stardikoht peab olema alati eespool teise 
võistkonna oma, kes peab startima eespool kolmandat võistkonda 
jne. Mitteametlikud võistkonnad peavad saama kõige ebasoodsamad 
stardikohad. 

327.4.4 Värvid: Erinevate vahetuste stardinumbrid peavad olema erinevat 
värvi. Taliolümpiamängudel, MM- ja MK võistlustel peavad nad 
olema alljärgnevad: 1.vahetus = punane; 2.vahetus = roheline; 
3.vahetus = kollane ja 4.vahetus = sinine. 

327.5 Ajavõtt ja tulemused  

327.5.1 Üksikute vahetuste vaheajad võetakse hetkest, mil võistleja ületab 
vaheajavõtu joone. Seda hetke loetakse ühtlasi järgmise võistleja 
stardiajaks. 

327.5.2 Võistkonna koguaeg on aeg, mis kulub stardihetkest kuni võistkonna 
viimase võistleja finišijoone ületamiseni. Lõpujärjestuse määrab 
järjekord, millises viimase vahetuse sõitjad finišeerivad. 

327.5.3 Tavaliselt kehtivad ringiga maha jäämise reeglid. Ringiga 
mahajääjate kohta vt art 343.13. 

327.6 Kohtunikekogu ja protestid  

 Puuduvad konkreetsed eeskirjad. 
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D.  Võistlus ja võistlejad 

341 Nõudmised võistlejatele 

341.1 Vanuseklassid  

341.1.1 FIS-i võistlushooaeg algab 1. juulil ja kestab järgmise aasta 30. 
juunini. 

341.1.2 Täiskasvanud (naised ja mehed) peavad olema kalendriaasta jooksul 
(01.01.-31.12.) vähemalt 21 aastat vana. Osavõtuõigus algab 
võistlushooaja algusest (nt  2013 aasta oma alates 1. juulist 2012). 

341.1.3 Nais- ja meesjuuniorid ei või kalendriaasta (01.01.-31.12.) jooksul 
olla vanemad kui 20 aastat. Juunioride sünniaastad alates 2013. 
aastast: 

- 2013. a - võistlejad, kes on sündinud 1993. a ja hiljem 

- 2014. a - võistlejad, kes on sündinud 1994. a ja hiljem 

- 2015. a - võistlejad, kes on sündinud 1995. a ja hiljem 

- 2016. a - võistlejad, kes on sündinud 1996. a ja hiljem 

- 2017. a - võistlejad, kes on sündinud 1997. a ja hiljem 

- jne 

U23 naised ja U23 mehed ei või kalendriaasta (01.01.-31.12.) jooksul 
olla vanemad kui 23 aastat. U23 sünniaastad alates 2013. aastast: 

- 2013. a - võistlejad, kes on sündinud 1990. a ja hiljem 

- 2014. a - võistlejad, kes on sündinud 1991. a ja hiljem 

-  2015. a - võistlejad, kes on sündinud 1992. a ja hiljem 

- 2016. a - võistlejad, kes on sündinud 1993. a ja hiljem 

- 2017. a - võistlejad, kes on sündinud 1994. a ja hiljem 

- jne 

341.1.4 Nais- ja meesjuuniorid osalevad reeglina oma vanuseklassis. Nad 
võivad osaleda vastavalt naiste- või meesteklassis. 

341.1.5 MM-võistlustel ei ole vanusepiiranguid, kuid JMM- ja U23 MM-
võistluste kohta kehtib artikkel 341.1.3 
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341.2 FIS-i punktiarvestus  

341.2.1 FIS-i punktiarvestust kasutatakse taliolümpiamängudele, MM- ja MK 
võistlustele kvalifitseerumise arvestamiseks, stardigruppidesse 
paigutamiseks ja stardijärjekorra koostamiseks (vt: Maailma Karika 
reeglid ja FIS-i punktiarvestuse reeglistik, mis on avaldatud FIS-i 
veebilehel). 

342 Arstlik kontroll 

342.1 Tervislik seisund  

342.1.1 Rahvuslikud suusaliidud on vastutavad nende poolt registreeritud 
sportlaste tervisliku seisundi eest. Võistluste arst viib arstliku kontrolli 
läbi ainult võistleja võistkonna esindaja, võistleja enda või FIS-i 
arstliku komisjoni esindaja palvel (vt art 221). 

343 Võistlejate kohustused 

343.1 Kõigil treeningutel ja kõigis võistlusolukordades peab sportlane 
käituma hoolsalt arvestades raja seisukorda, nähtavust ja võistlejate 
rohkust. 

343.2 Kõigil treeningutel ja kõigis võistlusolukordades peab sportlane alati 
suusatama võistlussõidu suunas. 

343.3 Võistlejad peavad järgima kohtunikekogu või orgkomitee poolt antud 
erijuhiseid (raja lahtioleku ajad, spetsiaalsete rinnanumbrite 
kandmine, treening, suuskade testimine, …), et tagada kord rajal, 
staadionil ja võistkondade ettevalmistus alas enne, pärast ja 
võistluse ajal. 

343.4 Võsitleja vastutab starti saabumise ja õigel ajal startimise eest. 

343.5 Transpondrite või GPS-i kasutamisel on nende kandmine võistlejale 
kohustuslik.  

343.6 Võistlejad peavad järgima tähistatud rada õiges järjestuses stardist 
finišini, läbima kõik kontrollpunktid. 

343.6.1 Kui võistleja suusatab valel lõigul või lahkub märgitud rajalt, peab ta 
pöörduma tagasi sinna punkti, kus ta tegi vea. Selleks võib võistleja 
olla sunnitud sõitma vastassuunas ja ta vastutab täielikult selle eest, 
et ta ei takista ega ohusta teisi võistlejaid. Vea sooritamisele ei 
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järgne karistust, kui ei võidetud ajas/kohas ega toimunud 
kokkupõrget teiste võistlejatega. 

343.7 Võistlejad peavad läbima kogu distantsi oma suuskadel, kasutades 
vaid omaenda jõuvahendeid. Temposõitjate abi või lükkamine ei ole 
lubatud. 

343.8 Klassikatehnikas toimuvatel võistlustel peavad võistlejad kasutama 
ainult klassikatehnikat. 

343.9 Takistamine ei ole lubatud ühelgi võistlusel. Sellist käitumist 
määratleb tahtlik takistamine, blokeerimine (lahkudes 
ideaaltrajektoorilt), teise võistleja ründamine või lükkamine ükskõik 
millise kehaosa või suusavarustuse osaga. 

343.10 Möödumine  

343.10.1 Intervallstardiga võistluselt peab võistleja, kellest möödutakse, 
esimesel nõudmisel teed andma. 

 See kehtib klassikasõitudel isegi siis, kui on olemas kaks paari 
suusajälgi, ja vabatehnika sõitudel, kui suusataja, kellest 
möödutakse, peab oma uisusammu ulatust piirama. 

343.10.2 Kõigil teistel võistlustel ei tohi võistlejad teineteist möödumisel 
takistada. 

Korrektse möödumise kohustus hoidudes takistamisest on mööduval 
suusatajal. Mööduva suusataja suusad peavad olema eespool 
võistleja suuskadest, kellest möödutakse, enne, kui ta sõidab oma 
ideaaltrajektoorile. 

343.11 Varustuse vahetamine  

343.11.1 Suusakeppe võib vahetada kõigil võistlustel. 

343.11.2 Suuski võib vahetada ainult alljärgnevatel juhtudel: 

-  Suusad või sidemed on purunenud või kahjustada saanud. 
Varustuse purunemise peab pärast võistlust kohtunikekogule 
tõestama. 

- Võistluspaigas on olemas varustuse vahetamise boksid 
(suusavahetuse boksid). 
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343.11.3 Suusa vahetamise korral peab võistleja seda tegema väljaspool rada 
ilma kõrvalise abita. 

343.11.4 Kui pikamaa või suusavahetusega sõitudeks (SVS) on ette nähtud 
suusavahetuse boksid, siis on võistlejal lubatud suusavahetuse 
boksis suuski vahetada üks või mitu korda. Vahetuste maksimum arv 
otsustatakse tavaliselt enne võistkondade esindajate koosolekut. 
Otsus põhineb raja ja ringi pikkusel, aga peaks piirduma: 

- maksimaalselt 3 korda võistlustel, mis on kuni 30 km 

- maksimaalselt 5 korda võistlustel, mis on pikemad kui 30 km 

- maksimaalselt 1 kord suusavahetusega sõitudel (SVS) 

343.11.5 Kui suusavahetus boksid on ette nähtud, siis möödumine boksidesse 
sisenevas koridoris on lubatud ainult boksidest kaugemal poolel. 

343.11.6 Võistleja suusakade määrimine, kaapimine või puhastamine võistluse 
ajal on keelatud. Erand: klassikasõidus võivad võistlejad suuski 
kaapida, et eemaldada lund ja jääd, ning vajadusel määrida suuski. 
Võistlejale võib anda vaid abivahendeid ja võistleja peab seda 
tegema väljaspool rada ilma kõrvalise abita. Hooldatud rajale või 
selle kõrvale ei ole lubatud asetada oksi, abivahendeid. 

343.12 Teatevahetus  

343.12.1 Võistkonna alal toimub teatevahetus saabuva võistleja 
käepuudutusega järgmise võistleja ükskõik millise kehaosa vastu, kui 
mõlemad võistlejad on teatevahetusalas. Järgmine võistleja võib 
siseneda teatevahetusalasse vaid kutsel. Startiva sportlase 
lükkamine ükskõik millisel viisil on keelatud. 

343.13 Ringiga maha jäämine  

343.13.1 Suusavahetusega sõitudes, ühisstardiga võistlustel, teatesprindis ja 
teatevõistlustel peavad võistlejad ja võistkonnad, kes kaotavad 
ringiga või keda võistluse ametnikud juhendavad peatuma, võistluse 
katkestama. Kõigil võistlustel saavad võistlejad või võistkonnad 
lõpuprotokollis koha (ilma ajata) vastavalt oma viimasele 
positsioonile viimases vaheaaja punktis. 

343.13.2 Taliolümpiamängudel, MM- ja MK võistlustel rakendatakse art 
343.13.1. 
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343.13.3 Kõigil teistel FIS-i võistlustel otsustab kohtunikekogu, kas art 
343.13.1 kehtib. 

343.14 Kommunikatsiooniseadmed, mis toetavad juhtmevaba 
kommunikatsiooni sportlaste ja treenerite või sportlaste vahel, on 
võistluse ajal keelatud. 

343.15 Võistlejad peavad alluma võistluse ametnike korraldustele. 

343.16 Võistleja peab alluma meditsiinikoodeksi kõigile reeglitele (vt art 
221). 

344 Ametnike ja muude isikute kohustused 

344.1 Vajadusel kehtestab kohtunikekogu ametnikele, meedia esindajatele, 
teenindavale personalile ja teistele mittevõistlejatele erireeglid, mis 
tagavad korra rajal, staadionil ja võistkondade ettevalmistusalal 
enne, pärast ja võistluse ajal. 

344.2 Korra ja järelvalve tagamiseks rajal rakendatakse alljärgnevaid 
põhimõtteid: 

- alates hetkest 5 minutit enne starti kuni ajani, mil raja sulgejad on 
möödunud, ei ole ühelgi ametnikul, treeneril, mittevõistlejal 
lubatud rajal suusatada. Võistluse ajal peavad need isikud olema 
raja ääres paigal ja seisma suuskadeta. 

- vaheaegade ja muu teabe edastamisel võistlejatele ei ole 
ametnikel, treeneritel ja teistel lubatud võistlejate kõrval joosta 
rohkem kui 30 meetri ulatuses; 

- seda tööd tehes ei tohi ametnikud ja teised isikud võistlejaid 
takistada; 

- võistlejale jooki pakkudes peavad treenerid tagama, et ei takista 
võistlejaid, ja paigal püsima. 

344.3 Puhta teleülekande saavutamiseks ja turvakaalutlustel võidakse osa 
võistlusrajast sulgeda ja jätta see üksnes võistlejate käsutusse. 
Kohtunikekogu võib lubada suuskade testimist ja soojendussõitu 
võistlusraja osadel enne võistlust ja võistluse ajal. Võistlusraja nendel 
osadel võidakse lubada suusatada spetsiaalseid rinnanumbreid 
kandvatel sportlastel ja teenindaval personalil. 

344.4 Määrde testimine ja soojendussõit võistlusrajal peab toimuma alati 
võistlussõidu suunas. Igaüks, kes testib võistlusraja suuski, peab 
arvestama teiste turvalisuse ja raja ettevalmistuse säilimisega. 
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Võistluse ja ametliku treeningu ajal ei ole lubatud rajal kasutada 
elektroonilise ajavõtu seadmeid, mida kasutatakse suuskade 
testimisel. 

 E.  Starti mittelubamine, karistused   

351  Starti mittelubamine 

 Ühelgi FIS-i rahvusvahelisel suusavõistlusel ei lubata starti võistlejat, 
kes: 

351.1  kannab riietusel või varustusel ebatsensuurseid sõnu ja/või 
sümboleid (art 206.7) või käitub stardialal ebasportlikult (art 205.5); 

351.2  ei järgi FIS-i reegleid, mis puudutavad varustust (art 222) ja 
reklaamtähiseid (art 207); 

351.3  keeldub FIS-i poolt nõutud arstlikust läbivaatusest (art 221.2). 

351.4  Kui võistleja stardib võistlusel ja kohtunikekogu tuvastab hiljem, et ta 
rikkus eelnimetatud reegleid, peab kohtunikekogu võistlejat 
karistama. 

352 Karistused 

352.1 Protseduurid  

 Reeglite rikkumisel peab kohtunikekogu kohtuma ja otsustama 
kohase karistuse võttes arvesse:  

− konkreetseid asjaolusid  

− rikkuja saadud kasu või edu (art 223.3.3) 

− negatiivset mõju teistele võistlejatele 

− mõju lõpptulemusele või vaheaja tulemustele (sprindi finaalsõidud 
või boonus sprindid) 

− sportlase argumente (art 224.7) 

− võistluse taset 

− võistlejate vanus ja kogemust 

− FIS-i veebilehel avaldatud kohtunikekogu töö juhiseid 
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352.2 Diskvalifitseerimine  

352.2.1 Diskvalifitseerimist peaks kasutama ainult suuremate rikkumiste 
korral ja rikkumiste puhul, mis selgelt mõjutavad võistluse 
lõpptulemust. 

352.2.2 Lisaks, peaks võistleja automaatselt diskvalifitseerima, kui ta: 

- osaleb võistlusel pettuse abil 

- seab ohtu või kahjustab isikuid või vara 

- sõidab rohkem kui ühe vahetuse teatesõidus (art 327.1.1) 

352.2.3 Võistleja, kes saab teise kirjaliku hoiatuse samal hooajal 
diskvalifitseeritakse automaatselt. Hooaja jooksul saadud varasemad 
kirjalikud hoiatused ei kehti Taliolümpiamängude ja MM-võistluste 
ajal. Taliolümpiamängude ja MM-võistluste ajal saadud hoiatused 
kehtivad hooaja lõpuni. 

352.2.4 Tuuri etappidel võib väärtegu, mis tavaliselt karistatakse 
diskvalifitseerimisega, karistada ajatrahviga (art 353.4). 
Kohtunikekogu otsustab, kas kasutada diskvalifitseerimist või 
ajatrahvi. 

352.2.5 Pärast diskvalifitseerimist seisab korrigeeritud lõpuprotokollis 
võistleja nime taga märge DSQ (diskvalifitseeritud) ja tema lõpuaega 
ei märgita. 

352.2.6 Kui sprindi ja teatesprindi võistlustel toob rikkumine kaasa 
diskvalifitseerimise ja see rikkumine takistas mõnel teisel sportlasel 
(või võistkonnal) järgmisesse vooru pääsemise, võib kohtunikekogu 
lubada võistleja (või võistkonna) järgmisesse vooru. Sel juhul stardib 
kõnealune võistleja või võistkond kõige ebasoodsamalt stardikohalt. 

352.3 Võistluse tulemuse taandamine  

352.3.1 Võistluse tulemuse taandamist saab kasutada ainult 
“Rahvusvaheliste suusaspordi võistlusmääruste” rikkumisel sprindi 
finaalsõitudes ja boonus sprintides (nii vaheajapunktides kui ka 
finišis). 

352.3.2 Võistluse tulemuse taandamisele peab alati kaasnema kirjalik 
hoiatus. 
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352.3.3 Sprindi võistlustel tähendab võistluse tulemuse taandamine, et 
sportlane saab nii oma sõidus kui ka voorus viimase koha (finaalis 6. 
koha, poolfinaalis 12. koha ja veerandfinaalis 30. koha). 

352.3.4 Ühisstardiga ja suusavahetusega võistlustel (SVS) tähendab 
võistluse tulemuse taandamine, et sportlane võetakse boonus 
sprintide tulemustest välja. 

352.4 Ajatrahv  

352.4.1 Varajase stardi rikkumisi peaks karistama ajatrahviga: 

352.4.1.1   Intervallstardiga võistlustel ja sprindi kvalifikatsioonis peaks 
karistama varajase stardi rikkumist minimaalse 15-sekundilise 
ajatrahviga (võistleja tegelik sõiduaeg + minimaalne 15-sekundiline 
karistus). 

352.4.1.2 Gunderseni stardiga võistlustel peaks varajase stardi rikkumist 
karistama ajatrahviga, mis on võrdne võidetud ajaga (märgitud 
stardiajalt lahutatud tegelik stardiaeg) + minimaalne 30-sekundiline 
karistus. 

352.4.2 Tuuri etappidel võib kohtunikekogu otsustada asendada 
diskvalifitseerimine 3-minutilise ajatrahviga (vt art 353.2.4). 

352.5 Kirjalik hoiatus  

352.5.1 Kirjalikku hoiatust peaks kasutama kõigi reeglite rikkumiste puhul, 
mis ei anna rikkujale selget eelist. 

352.6 Suuline hoiatus  

 Suulist hoiatust peaks kasutama vaid võistleja informeerimiseks, et 
tema tehnika või käitumine on väga lähedal reeglite rikkumisele. 

352.7 Rahatrahv  

352.7.1 Rahatrahvi võib teha akrediteeritud isikule. 

352.7.2 Rahatrahvi peaks kasutama reklaami ja kaubanduslike tähiste 
reeglite rikkumiste korral, väiksemate raja distsipliini rikkumiste korral 
ning suuskade testimise ja soojendussõidu piirangute rikkumiste 
korral. 
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352.7.3 Võistlejatele tehtud rahatrahviga võib kaasneda ka kirjalik hoiatus. 
 

F. Protestid ja vaidlustamised 

361  Protestid 

361.1 Protestide liigid  

361.1.1  Võistlejate võistlusele lubamise või nende varustuse suhtes; 

361.1.2  raja ja selle seisukorra suhtes; 

361.1.3  teise võistleja või võistlusel tegutsenud ametniku suhtes; 

361.1.4  ajavõtu tulemuste suhtes; 

361.1.5 kohtunikekogu otsuste suhtes, välja arvatud diskvalifitseerimiste ja 
artiklites 325.6.2 ja 326.6.2 sätestatud erandite suhtes; 

361.1.6 ametnike vigade või FIS-i reeglite rikkumiste suhtes, mis esitatakse 
pärast võistlust. 

361.2  Esitamise koht  

 Erinevaid proteste tuleb esitada alljärgnevalt: 

361.2.1 Protestid vastavalt artiklitele 310 – 344.4 esitatakse kohas, mis on 
märgitud ametlikul teadetetahvlil või mis on teada antud 
võistkondade esindajate koosolekul. 

361.2.2 Protestid, mis puudutavad ametnike vigu või FIS-i reeglite rikkumisi 
ja mis esitatakse pärast võistlust, tuleb saata tähitud kirjaga võistleja 
rahvusliku suusaliidu kaudu FIS-i büroole hiljemalt ühe kuu jooksul 
pärast võistlust. 

361.3  Esitamise tähtajad  

361.3.1  Võistleja võistlusele lubamise vastu: 

-  enne loosimist. 

361.3.2  Raja või selle seisukorra vastu: 

-  mitte hiljem kui 15 minutit pärast ametliku treeningu lõppu. 



99 

99 

 

361.3.3  Teise võistleja või võistleja varustuse vastu või ametniku vastu, kes 
on võistlusel ebaadekvaatselt käitunud: 

-  viieteistkümne minuti jooksul pärast mitteametlike tulemuste 
avaldamist. 

361.3.4  Ajavõtu vastu: 

-  viieteistkümne minuti jooksul pärast mitteametlike tulemuste 
avaldamist. 

361.3.5  Kohtunikekogu otsuste, mis ei ole sanktsioonid, vastu: 

-  viieteistkümne minuti jooksul pärast mitteametlike tulemuste 
avaldamist. 

361.3.6 Kirjavigade või FIS-i reeglite rikkumiste suhtes, mis esitatakse pärast 
võistlust: 

-  ühe kuu jooksul pärast võistlust. 

361.4  Protestide vormid  

361.4.1 Protestid peavad olema esitatud kirjalikult. 

361.4.2 Protestid peavad olema üksikasjalikult põhjendatud. Tõendusmaterjal 
tuleb lisada. 

361.4.3 Protesti esitamisel tuleb tasuda deposiiti CHF 100.– või selle 
ekvivalent mõnes teises sobivas valuutas. Protesti rahuldamisel 
deposit  tagastatakse. Muul juhul jääb see FIS-ile. 

361.4.4 Protesti esitaja võib selle enne kohtunikekogu otsuse tegemist tagasi 
võtta. Sellisel juhul deposit  tagastatakse.  

361.4.5 Protestid, mis esitatakse hilinemisega või ilma protestitasu 
tasumiseta, ei kuulu läbivaatamisele. 

361.5 Volitused  

 Protestide esitamise volitused on: 

- rahvuslikel suusaliitudel; 

- võistkondade esindajatel. 
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361.6 Protestide lahendamine kohtunikekogu poolt  

361.6.1  Kohtunikekogu peab protestide lahendamiseks pidama omaenda 
poolt välja kuulutatud ajal ja kohas koosoleku. 

361.6.2  Protesti suhtes hääletamise juures võivad viibida ainult 
kohtunikekogu liikmed. Menetlusi juhatab TD. Menetluste kohta 
koostatakse protokollid, millele kirjutavad alla kõik kohtunikekogu 
hääleõiguslikud liikmed. Otsuse tegemiseks on vaja kohtunikekogu 
hääleõiguslike liikmete enamiku nõusolekut, kohalviibivate liikmete 
enamikust ei piisa. Võrdsete häälte korral on TD hääl otsustav. 

 Menetluses rakendatatakse tõendite hindamise vabaduse printsiipi. 
Reegleid, mille alusel otsus tehakse, tuleb rakendada ja tõlgendada 
nii, et on tagatud aus ja distsiplineeritud menetlus. 

361.6.3  Otsus tuleb avaldada koheselt peale menetlust, riputades see ülesse 
ametlikule teadetetahvlile koos selle avaldamise aja äratoomisega. 

362 Edasikaebamisõigus 

362.1  Edasikaebamine  

362.1.1  Edasi võib kaevata: 

-  kõik kohtunikekogu otsused (vt ka art 224.11); 

-  ametlike lõpuprotokollide peale. Viimane edasikaebus võib olla 
suunatud vaid ilmse ja tõendatud arvutusvea vastu. 

362.1.2  Edasikaebuse peab FIS-ile esitama rahvuslik suusaliit. 

362.1.3  Tähtajad 

362.1.3.1.  Edasikaebused kohtunikekogu otsuste suhtes tuleb esitada 72 tunni 
jooksul alates ametlike tulemuste avaldamist. 

362.1.3.2  Edasikaebused ametlike tulemuste suhtes tuleb esitada 30 päeva 
jooksul, kaasa arvatud võistluse toimumise päev. 

362.1.4  Edasikaebamise suhtes teeb otsuse: 

-  apellatsioonikomisjon; 

-  FIS-i kohus. 
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362.2  Edasilükkav mõju  

Esitatud tõendusmaterjal (protest, edasikaebus) ei tohi endaga kaasa 
tuua otsustamise edasilükkamist. 

362.3  Esitamine  

 Selgitused peavad olema kirjalikud ja põhjendatud. Tõendusmaterjal 
tuleb lisada. Hilinemisega esitatud tõendusmaterjali ei tohi FIS 
arvesse võtta (vt art 225.3). Edasikaebuse esitamiseks tuleb tasuda 
deposiiti CHF 500.–, mis edasikaebuse rahuldamise korral 
tagastatakse. 

 

G.  Murdmaasuusatamise rahvaspordivõistlused 

380 Murdmaasuusatamise rahvaspordivõistluste (MSRSV ) 
määratlemine 

380.1 Võistlused  

380.1.1 Murdmaasuusatamise rahvaspordivõistlused (MSRSV) on võistlused, 
millest võivad osa võtta kõik suusatajad, litsentseeritud ja 
litsentseerimata sportlased, ning mis on korraldatud mis tahes 
distantsi või formaadiga. 

380.1.2 “Rahvasport” tähistab murdmaasuusatamises formaati, kus 
kasutatakse ühisstarti, naiste rajad on vähemalt 30 km ja meeste 
omad 50 km pikad ning sõit toimub täies ulatuses võistlusradadel, 
millede profiil vastab loodusmaastiku radadele. 

381 Registreerimine ja võistlejad 

381.1 Registreerimine  

381.1.1 Registreerimistaotlused tuleb edasi toimetada vastavalt 
võistlusjuhendile kirja, e-posti või telefaksi teel. Varajastele 
registreerijatele võib kehtestada vähendatud osalustasu. Hilistele 
registreerijatele võib kehtestada lisatasud. 
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381.2 Litsentsid  

381.2.1 Litsentseeritud võistlejad on vastutavad oma rahvuslike suusaliitude 
poolt kehtestatud litsentsitingimuste täitmise eest. 

381.3 Tugevamate sportlaste paigutamine  

381.3.1 Võistlejaid võib paigutada vastavalt nende sportlikule võimekusele 
erinevatele stardipositsioonidele. Tugevamate paigutamisel võib 
moodustada eliitgrupi. Eliitgrupi koosseis võidakse koostada 
võistlejate FIS-i punktide alusel, nagu näiteks ühisstardi võistlus (vt 
art 314.5 ja 314.6), ja võistlejad, kellel puuduvad FIS-i punktid, nende 
varasemate tulemuste põhjal, kes on esitatud rahvusliku suusaliidu 
poolt. 

381.4 Stardigruppidesse paigutamine  

381.4.1 Võistlejad võib paigutada stardigruppidesse vastavalt eelmise aasta 
või teiste võistluste tulemustele. Võistlejaid võib paigutada 
stardigruppidesse ka soo, vanuse või registreerimisavalduse 
laekumise  kuupäeva järgi. 

381.5 Tulemused  

381.5.1 Eraldi tuleb avaldada meeste ja naiste paremusjärjestus. 

381.6 Võistlejad  

381.6.1 MSRSV-d on korraldatud kõigile osalevatele võistlejatele 
meelelahutuse pakkumiseks. Kuna nendel võistlustel osalevad väga 
erineva kogemuse ja võimekusega võistlejad, on väga olulised aus 
sportlaslikkus ja viisakus teiste võistlejate suhtes. Võistleja, kes 
käitub ebasportlikult või ei järgi käesolevaid reegleid või 
võistlusjuhendit, võidakse kohtunikekogu poolt diskvalifitseerida. 
MSRSV ajal on sportlane kohustatud: 

- järgima tähistatud rada stardist finišini, läbides kõik 
kontrollpunktid; 

- läbi raja suuskadel, kasutades omaenda jõuvahendeid ja ilma 
kõrvalise abita; 

- mitte takistama ega segama teisi võistlejaid; 
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- võimaldama mõistlikkuse piirides kiirematel võistlejatel endast 
mööduda. Reeglina peavad aeglasemad võistlejad kasutama 
raja parempoolset serva ja kiiremad vasakpoolset. 

381.7 Rahvasspordi võistlustel, mis on FIS-i MK või pikamaasõitude 
karikasarja võistluskalendris, peavad kõik eliitgruppi paigutatud 
võistlejad järgima artikli 207 “reklaam ja kaubanduslikud tähised” 
ning 222 “võistlusvarustus” nõudeid. 

382 Teave 

382.1 Võistluskutse  

382.1.1 Võistluskutse peab sisaldama alljärgnevat teavet: 

- võistluse nimetus; 

- võistluse toimumiskoht ja alternatiivne toimumiskoht, kui seda 
kasutatakse; 

- raja pikkus(ed) ja tehnika(d); 

- toimumise kuupäev ja stardi kellaaeg; 

- tugevamate võistlejate paigutamise kord; 

- registreerimise tähtaeg; 

- osavõtumaks; 

- majutus- ja transpordivõimalused; 

- auhinnad; 

- osalustasu tagastamine võistluse ärajäämise korral; 

- kindlustustingimused; 

- muu kasulik või vajalik teave. 

382.2 Teave võistlejatele  

382.2.1 Võistlejad peavad saama enne starti teavet alljärgneva kohta: 

- stardiaeg; 

- raja kirjeldus ja profiil; 

- tehnika(d); 

- transpordivõimalused; 

- isiku tuvastamise märgis või kontrollkaart, kui seda kasutatakse; 

- suuskade markeerimine; 

- stardikorraldus; 
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- soojendusala ja soojenduse tegemise kord; 

- toitlustuspunktide asukohad ja nendes pakutav; 

- katkestamise kord; 

- finišijoone ületamise kord; 

- erakorralise meditsiiniabi saamise võimalused; 

- kontrollajad, kui neid kasutatakse; 

- riiete hoiule andmise ja tagastamise kohad; 

- riietus-, pesemis- ja toitlustusalad; 

- tulemused, stardigruppidesse paigutamine ja teated; 

- protestide esitamise kord; 

- auhinnad; 

- võistluse vahetu ärajätmise kord; 

- võistkondade esindajate ja kohtunikekogu koosolekute, 
pressikonverentside ning muude koosolekute toimumise ajad ja 
kohad; 

- sideteenused; 

- muu vajalik informatsioon. 

383 Kohtunikekogu 

383.1 Kohtunikekogu  

383.1.1 Lisaks vaidluste lahendamisele peab kohtunikekogu tegelema 
korraldaja nõustamisega võistluse korraldamisega seotud erinevates 
küsimustes. MSRSV puhul peab võistlejate turvalisus olema 
esmatähtis. Kohtunikekogusse peaksid kuuluma: 

- TD, kes on kohtunikekogu esimees; 

- rahvuslik TD abi, kelle määrab rahvuslik suusaliit; 

- võistluse juhataja. 

 TD võib vajadusel kutsuda ka teisi isikuid kohtunikekogu 
koosolekutele osalema. Nad on hääleõiguseta nõustajate rollis. 

384 Rada 

384.1 Laius  

384.1.1 Rajalt tuleb eemaldada kõik takistused laiuses, mis võimaldab kogu 
võistlusraja pikkuses vähemalt kahe sõiduraja ettevalmistamist. 



105 

105 

 

Vabatehnikasõitudes peab raja laius võimaldama takistamatut 
möödasõitu. 

384.2 Stardiala 

384.2.1 Stardiala peab olema lauge või peaaegu lauge. See peab juhtima 
võistlejad otse rajale ilma suurte ummikute tekketa. Stardiala peab 
kitsenema võistlusraja laiuseks järk-järgult ja niisuguse vahemaa 
jooksul, mis võimaldab võistlejatel omavahel enne radadele 
sisenemist hajuda. Stardiala peab olema korraldatud võimaldamaks: 

- suuskade markeerimist; 

- võistlejate isikusamasuse kontrollimist; 

- kaubanduslike tähiste kontrollimist; 

- võistlejate paigutamist “tugevamate gruppi”; 

- rahvamasside juhtimist. 

384.3 Finišiala 

384.3.1 Rada peab suubuma finišialale sirge ja lauge lõiguga. Finišiala peab 
olema lauge ja piisavalt lai, et võimaldada mitmel võistlejal ilma 
teineteist takistamata korraga finišeerida. Viimase 200 meetri 
ulatuses peab rada olema vähemalt 10 meetrit lai ning jagatud 
vähemalt kolmeks koridoriks, mis on teineteisest sobiliku tähistusega 
eraldatud. Kui ühel rajal toimub korraga mitu võistlust (kahe erineva 
distantsi sõitu), peavad nende finišikoridorid olema teineteisest 
eraldi, tagamaks, et pikema sõidu liidreid ei takistaks lühema sõidu 
aeglasemad lõpetajad. Finišiala peab olema planeeritud ja vajalike 
kontrollfunktsioonide täitmiseks vajalikuga varustatud nii, et seal ei 
tekiks ummikuid. Toitlustuskoht ning juurdepääs riietuspaikadele, 
pesemiskohtadele ja transpordile peavad olema selgelt erinevates 
keeltes tähistatud ja asuma finišiala läheduses. 

384.4 Raja ettevalmistus 

384.4.1 Hooajaeelne 

 Rada peab olema hästi hooldatud, tagamaks, et võistluse saab läbi 
viia ka minimaalse lumekatte korral. 

384.4.2 Talvine ettevalmistus 

 Rada peab olema sisse pressitud ja talv läbi hooldatud, tagamaks 
selle lõppviimistluseks hea aluspõhja. 
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384.4.3 Vabatehnika 

 Vabatehnika võistlustel peab rada olema hästi sisse pressitud ja 
piisavalt lai, et kaks võistlejat saaksid sellel kõrvuti sõita. Selleks 
sobivatesse kohtadesse võib raja kõrvale ette valmistada ühe 
suusajälgede paari. Viimase 200 meetri ulatuses peab rada olema 
vähemalt 10 meetrit lai. See lõik peab olema jagatud vähemalt 
kolmeks koridoriks, mis on teineteisest sobiliku tähistusega 
eraldatud. 

384.4.4 Klassikatehnika 

 Reeglina tuleb rada ette valmistada kahe paari suusajälgedega. 
Kohtadesse, kus raja laius lubab, tuleb rajada rohkem suusajälgi. 
Kurvidesse tuleb suusajäljed rajada vaid siis, kui suusad saavad 
nendes takistamatult libiseda. Kohtadesse, kus kurvid on liiga järsud 
või kiirused on suusajäljes püsimiseks liiga suured, tuleb suusajäljed 
katkestada. Suusajälgi ei rajata järskudele laskumistele või teistesse 
TD ja võistluse juhataja poolt näidatud lõikudele. Finišiala viimasele 
200 meetrile tuleb rajada nii palju suusajälgi kui võimalik. Rada võib 
sobilikes olukordades TD ja võistluse juhataja loal võistluse kestel 
hooldada. 

384.4.5 Mõlemad tehnikad 

 Samaaegselt ja samal rajal võib läbi viia võistluseid mõlemas 
tehnikas. Niisugustel juhtudel tuleb vabasõidu rada klassikasõidu 
rajast sobilike tõkestusvahendite või tähistega eraldada, vältimaks 
võimalust, et klassikasõidu sõitjad saaksid kasutada teist rada ja 
vastupidi. Mõlemad rajad tuleb sisse pressida ja ette valmistada 
vastavalt artiklites 384.4.3 ja 384.4.4. 

384.5 Mõõtmine ja tähistamine 

384.5.1 Võistlusrada tuleb mõõta stardist finišini mõõduahela, -lindi või –ketta 
abil. Tähistada tuleb iga kilomeeter. Tähistada tuleb ka viimased 500 
ja 200 meetrit. Järsud laskumised, kurvid ja ristumised peavad olema 
eraldi tähistatud. 

384.6 Toitlustamine 

384.6.1 Umbes iga 10 km järel peab olema toitlustuspunkt. Raske raja korral 
võib toitlustuspunktide vahelist vahemaad vähendada. Kergel 
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maastikul võib seda suurendada. Võistlustel, mis on üle 50 km pikad, 
tuleb pakkuda erinevaid  tüüpe jooke, lisaks sobilikku toitu. 

384.6.2 Kui võistkonna ametnikud toitlustavad oma võistlejaid, siis peavad 
nad järgima artiklit 344.2. 

384.7 Raja planeering 

384.7.1 MSRSV peab olema korraldatud, võtmaks vastu kõigi tasemega 
võistlejaid harrastussõitjatest kuni tippsportlasteni. Raja planeering 
peab vastama osalejate oskuste tasemele. 

384.8 Vahefinišid  

384.8.1  Kui raja peal on vahefinišid, siis sellele lähenev lõik peaks olema 
vähemalt 50 meetrine sirge, mis on piisavalt lai, et 2 sportlast 
mahuks seal kõrvuti sprintima. Vahefiniši finišijoon peab olema 
selgelt märgitud. Kontrollid peavad olema määratud kõigisse 
vahefinišitesse. 

385 Järelevalve 

385.1 Järelevalve kord 

385.1.1 Võistluse korraldust tuleb kontrollida selle kõigis aspektides viisil, mis 
tagab võistlejate jaoks võistluse turvalise ja ausa läbiviimise. 
Järelevalvepunktide asukohad ja järelevalveametnike tegevus peab 
olema kindlaks määratud TD-ga eelnevalt nõu pidanud võistluse 
juhataja poolt, pöörates erilist  tähelepanu alljärgnevale: 

- tehnikakontroll, kui on tarvis; 

- raja läbimine täies ulatuses ilma selle lõikamiseta; 

- raja läbimine täies ulatuses markeeritud suuskadel vastavalt 
korraldaja poolsetele ettekirjutistele (“tugevamate gruppi” 
paigutatud võistlejad peavad toimima kooskõlas artikliga 343.11, 
kõigil ülejäänutel on lubatud võistluse jooksul ühe suusa 
vahetamine); 

- kindlustamine, et igasugune võistlejatele antud abi on kooskõlas 
“Rahvusvaheliste suusaspordi võistlustmäärustega”; 

- vastavus “Rahvusvaheliste suusaspordi võistlusmäärustega” 
kaubanduslike tähiste kasutamise osas; 

- takistusevaba võistlusraja võimaldamine; 

- kindlustamine, et võistlejad ei sega ega takista teineteist; 
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- kontroll vahefinišites ja finišijoonel; 

- vajadusel muud järelevalveaspektid. 

385.1.2 Järelevalveametnikud peavad olema oma ülesannete täitmiseks 
kvalifitseeritud. 

386 Meditsiiniteenistus ja turvalisus   

386.1 Meditsiiniteenistus 

386.1.1 Igal MSRSV-il peab olema meditsiiniteenistuse ülem. Ta on 
võistluskomitee liige ja teda võidakse kutsuda kohtunikekogu 
koosolekutele. Meditsiiniteenistuse ülem peab olema kvalifitseeritud 
meditsiinitöötaja. 

386.1.2 Esmaabi ja meditsiiniteenistus 

 Esmaabi ja meditsiiniteenistus peab olema kõigil treeninguaegadel 
täies ulatuses saadaval. Meditsiiniteenistusele esitatavad nõuded on 
kirjeldatud “FIS-i arstiabi juhendi” esimeses peatükis. 

386.2 Kavandamine 

386.2.1 Meditsiiniteenistuse ülem peab koostama tegevuskavad erakorralise 
kiirabi, evakueerimise ja teavitamise jaoks vigastuste, õnnetuste või 
surmajuhtumite puhuks. Osalejaid ja võistluse ametnikke tuleb 
kooskõlas vastavate tegevuskavadega instrueerida tegutsemiseks 
vigastuste, õnnetusjuhtumi või surmajuhtumi korral. 

386.3 Koolitamine 

386.3.1 Meditsiiniteenistuse ülem peab määrama ametisse, teabega 
varustama ja välja koolitama piisaval hulgal meditsiini-, turvalisuse- ja 
hädaabitöötajaid, et tagada võistlejatele turvalisus ja arstiabi saamise 
võimalus. 

386.4 Esmaabipunktid 

386.4.1 Esmaabipunktide asukohad rajal tuleb sobilikult tähistada. Stardi- ja 
finišialal peavad olema köetavad esmaabipunktid. 
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387 Külma ilma puhul rakendatavad ettevaatusabinõud  

387.1 Sissejuhatus 

387.1.1 Kohtunikekogu peab külma ilma puhul võistlejate turvalisuse 
tagamiseks arvestama kolme peamise faktoriga: õhtutemperatuur, 
selles viibimise kestus ning riietus ja muud külmakaitsevahendid. 
Kõik külma ilma puudutavad otsused tuleb teha neid asjaolusid 
ühiselt arvestades, kasutades lisaks muud olulist teavet, nagu 
näiteks “tuulekülma tegur”. 

387.2 -15° kuni -25° C 

387.2.1 Kui mistahes rajaosal prognoositakse õhutemperatuuri vahemikus -
15° ja -25° C, tuleb võistlejatele teha teatavaks 
külmakaitsesoovitused. Niisuguste tingimustes on osalejad 
vastutavad selle eest, et nad otsivad teavet ja järgivad korraldaja 
soovitusi. 

387.3 Alla -25° C 

387.3.1 Kui õhutemperatuur raja enamikus osas on alla -25° C, tuleb võistlus 
edasi lükata või ära jätta. 

387.4 Sooja ilma ettevaatusabinõud 

387.4.1 Kui võistluse ajaks prognoositakse õhutemperatuuri tõusu üle 5° C 
ning on oodata päikesepaistet, tuleb võistlejatele anda soovitusi 
riietuse, naha kaitse ja piisava koguse vedeliku tarbimise suhtes 
enne võistlust ja võistluse kestel. Toitlustuspunktid peavad tagama 
piisavate joogivarude olemasolu, et rahuldada suurenenud vajadusi. 
Esmaabipunktide töötajaid tuleb teavitada, et nad oleksid valvel 
dehüdratiseerumise või päikesekahjustuse tundemärkide suhtes ning 
vastavate olukordade puhul valmis vajalikke meetmeid rakendama. 

388 Ärajätmise kord 

388.1 Põhimõtted 

388.1.1 Reeglina tuleb võistluse ärajätmise või edasilükkamise korral 
arvestada alljärgnevate teguritega: õhutemperatuur, ilmaolud, 
lumeolud ja rajaolud. Kui võistlus lükatakse edasi, tuleb selle uus 
toimumisaeg kooskõlastada rahvusliku suusaliiduga. 
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388.1.2 Ärajätmine või edasilükkamine rohkem kui kuus päeva enne võistlust 

 Kui otsus jätta võistlus ära või lükata edasi võetakse vastu vähemalt 
6 päeva enne selle esialgset toimumisaega, peab orgkomitee 
teavitama sellest koheselt rahvuslikku suusaliitu ja meedat, samuti 
avaldama vastava teate internetis. Niisuguse otsuse tegemiseks 
peab orgkomitee TD-ga nõu pidama. 

388.1.3 Lühiajalise etteteatamisega ärajätmine 

 Lühiajalise etteteatamisega ärajätmine on niisugune, mis toimub 
kuus või vähem päeva enne planeeritud võistluse aega. Võistlust ei 
ole lubatud siiski ära jätta vähem kui kolm tundi enne kavandatud 
stardiaega, välja arvatud juhtudel, mil see on vajalik võistlejate ja 
ametnike turvalisuse huvides. Ärajätmise kord peab sisalduma 
võistlejatele jagatud teabe hulgas (vt art 382.2). Ärajätmise otsuse 
teeb kohtunikekogu. 

388.1.4 Osalustasu tagastamine 

 Kui võistlus on edasi lükatud, peavad osalustasu maksnud võistlejad 
saama sellest osa võtta ilma lisatasuta. Kui võistleja otsustab 
edasilükatud võistlusel mitte osaleda, osalustasu ei tagastata. 
Osalustasu tagastamise põhimõtted võistluse ärajätmise korral 
peavad sisalduma võistlusjuhendis (art 382.1). 

389 Rahvusvahelised suusaspordi võistlusmäärused 

389.1 Üldreegel 

389.1.1 Kõik küsimused, mis ei ole leidnud käsitlemist käesolevas alalõigus 
G, reguleeritakse “Rahvusvahelise suusaspordi võistlusmääruste” 
teise jao alalõikudes A – H sätestatuga. 

 
 


