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Suomen Suunnistusliiton liittohallitus on hyväksynyt kokouksissaan 4.11.2013, 9.12.2013,
10.2.2014, 19.5.2014, 6.10.2014 ja 3.11.2014 seuraavat lajisääntömuutokset
1. Edustusoikeus
· Suunnistaja voi edustaa Suomessa kilpailukauden aikana lajeittain vain yhtä seuraa
(tämä käytäntö voimassa nykyisinkin). Kilpailukauden ensimmäinen yleisen kilpailun
osanotto ratkaisee sen kauden seuran kussakin lajissa. Lajisäännöistä poistetaan
määritys edustusoikeudesta Pohjoismaissa.
· Poistettu vanha lajisääntö 2.221 Edustusoikeudesta Pohjoismaissa säädetään erikseen
liitteessä E.
· Poistettu vanha lajisääntö 2.24 Edustusoikeuden vaihdossa suomalaisen ja ulkomaisen
(ei-pohjoismaisen) seuran välillä noudatetaan sen maan sääntöjä, joiden alaista seuraa suunnistaja on viimeksi edustanut.
· Poistettu vanha lajisääntö 2.25 Edustusoikeuden vaihdossa suomalaisen ja pohjoismaisen seuran välillä noudatetaan sen maan sääntöjä, joiden alaista seuraa suunnistaja siirtyy edustamaan (katso liite E).
· Poistettu lajisäännön liite E.
2. Osanotto-oikeus SM-kilpailuihin
· Henkilökohtaiseen suunnistuksen, pyörä- ja hiihtosuunnistuksen SMkilpailutapahtumaan sarjoihin H21 ja D21 voi osallistua myös ulkomaalainen, joka ei
edusta suomalaista seuraa.
· Viralliseen SM-kilpailun tulosluetteloon (ja samalla siis myös mitaleille ja plaketeille)
otetaan mukaan vain Suomen kansalaiset ja ulkomaalaiset, jotka ovat asuneet Suomessa vakituisesti kilpailun kalenterivuoden alusta ja edustavat suomalaista seuraa.
· Viralliseen tulosluetteloon otettavan tulee edustaa IOF:n jäsenliiton seuraa.
· Uusi lajisääntö 18.221 Henkilökohtaiseen suunnistuksen, hiihto- ja pyöräsuunnistuksen SM-kilpailun sarjoihin H21 ja D21 osallistuva voi olla myös ulkomaalainen IOF:n
jäsenliiton seuraa edustava suunnistaja, vaikkei hän edustaisikaan suomalaista seuraa. Viralliseen SM-kilpailun tulosluetteloon ja palkinnoille otetaan kuitenkin mukaan
vain suunnistajat, jotka ovat Suomen kansalaisia ja jotka edustavat IOF:n jäsenliiton
seuraa tai sellaiset ulkomaalaiset henkilöt, jotka ovat asuneet vakituisesti Suomessa
vähintään kilpailun kalenterivuoden alusta alkaen ja jotka edustavat liiton jäsenseuraa.
3. Irrallisten rastinmääritteiden antohetki
· Irralliset rastinmääritteet on annettava kilpailijalle ennen lähtöä.
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· Muutettu lajisääntö 12.23 Kilpailijalle on annettava rastinmääritteet joko kartan yhteydessä tai irrallisina. Irralliset rastinmääritteet on annettava kilpailijalle ennen lähtöä.
5. SM-viestin joukkuemitalit
· SM-viestissä ei jaeta enää joukkuemitaleita.
· Muutettu lajisääntö 18.72 Viestikilpailussa annetaan kolmen parhaan joukkueen kullekin jäsenelle vastaavasti mestaruusmitali.
6. Rankikelpoiset AM-kilpailut
· Kaikki henkilökohtaisen suunnistuksen, hiihtosuunnistuksen ja pyöräsuunnistuksen
AM-kilpailut ovat rankikelpoisia.
· Muutettu lajisääntö 19.51 Alueen suunnistuksen, hiihtosuunnistuksen ja pyöräsuunnistuksen kaikki henkilökohtaiset mestaruuskilpailut ovat rankikelpoisia kilpailuja.
7. Valitusmaksun palautus
· Valituksesta maksettava valitusmaksu palautetaan valittajalle mikäli hänen kantansa
voittaa valituspäätöksessä.
· Muutettu lajisääntö 6.73 Liitto perii valituksesta valitusmaksun, jonka suuruus on henkilökohtaisen kilpailun tapauksessa viisi (5) kertaa osanottomaksu ja viestikilpailun
tapauksessa kaksi (2) kertaa joukkueen osanottomaksu. Valitusmaksu on tapauskohtainen. Valitusmaksua palautetaan valituksen tehneelle, jos valituksesta tehtävä päätös on valituksen kannalta myönteinen.
8. Sarjojen H/D75 ja H/D80 lisääminen suunnistuksen SM-sprinttiin
· Lisätään sarjat H75, H80, D75 ja D80 suunnistuksen SM-sprinttiin
· Muutos lajisääntöön 18.33 siten, että kyseiset sarjat tulevat mukaan taulukkoon
suunnistuksen SM-sprinttiin.
9. Tulostekartan käyttö suunnistuksessa
· Sallitaan tulostekarttojen käyttö suunnistuksessa, mutta ei sallita sen käyttöä kuitenkaan suunnistuksen muissa SM-kilpailuissa kuin sprintissä.
· Poistettu vanha lajisääntö 12.111 Hiihto- ja pyöräsuunnistuksessa sekä juontosuunnistuksessa voidaan liiton ohjeen mukaisesti käyttää tulostekarttaa.
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· Uusi lajisääntö 18.62 Suunnistuksen SM-kilpailuissa tulostekartan käyttö on kiellettyä
pois lukien sprintti.
10. 10-suora suunnistuksen sprintissä ilman RR:ää
· Suunnistuksen sprintissä sallituksi järjestää suora 10-sarja ilman 10RR-sarjaa
· Muutettu lajisääntö 9.32 Suunnistustehtävän mukaan sarjat H10 ja D10 voidaan jakaa
sarjoihin A (normaalisuunnistus), RR (rastireitti) (katso 17.2) ja TR (tukireitti) (katso
17.3) sekä sarjat H12 ja D12 sarjoihin A (normaalisuunnistus) ja TR (tukireitti). Yleisessä kilpailussa tulee suunnistuksen sarjoissa H10 ja D10 järjestää vähintään RRsarja. Suunnistuksen sprinttikilpailussa on mahdollista järjestää sarjoissa H10 ja D10
pelkkä normaalisuunnistus ilman RR-sarjaa. Hiihtosuunnistuksessa on mahdollista
järjestää sarjat H10 ja D10, ne toteutetaan normaalisuunnistuksena.
11. Nuoret avoin –sarjan poistaminen
· Sarja Nuoret avoin poistetaan
· Muutettu lajisääntö 1.235 Yleisessä kilpailussa voidaan järjestää sekä kilpasarjoja että
kuntosarjoja (harrastesuunnistusta).
· Poistettu vanha lajisääntö 2.131 Yleisen kilpailun Nuoret avoin -sarja on kilpailusarja.
Kyseisen sarjan osanottaja voi olla myös harrastesuunnistaja.
· Poistettu vanha lajisääntö 9.111 Sarja Nuoret avoin on yhteinen molemmille sukupuolille (katso 9.23).
· Poistettu vanha lajisääntö 9.23 Liiton myöntämässä yleisessä kilpailussa (katso 1.234)
tulee järjestää 13-18-vuotiaille nuorille tarkoitettu kilpailusarja (katso 9.111), joka
sekä ratapituuteen että taitotasoon nähden on helpompi kuin varsinaisten ikäsarjojen (katso 9.14) radat. Sarjaan voidaan soveltaa kohtaa 1.48 esimerkiksi ilmoittautumisen osalta.
12. Pitkän matkan kilpailuun lyhyempi vaihtoehto 14-vuotiaista alkaen
· Mahdollisuus järjestää pitkän matkan kilpailuissa lyhyempi ratavaihtoehto myös nuorten sarjoissa (14-vuotiaiden ja vanhempien sarjoissa)
· Muutettu lajisääntö 9.31 Sarja A voidaan pitkän matkan kilpailussa (katso 8.31) jakaa
ratapituuden mukaan 14-vuotiaiden tai vanhempien sarjoissa. Esimerkki: H45A
(sääntöjen mukainen kilpailumatkan perusrata), H45AL (lyhyempi vaihtoehto) tai
H45AP (pidempi vaihtoehto).
13. Asuasia
· Mahdollisuus käyttää haluamaansa asua (mm. lyhyet tai pitkät lahkeet).
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· Poistettu vanha lajisääntö 3.51 Kilpailijan on käytettävä koko vartalon ja jalat peittävää asua. Asun paita saa olla lyhythihainen.
· Poistettu vanha lajisääntö 3.511 Sprinttikilpailussa voidaan käyttää lyhytlahkeisia housuja ja hihatonta paitaa.
14. 1:7500 mittakaavaisen kartan käyttö suunnistuksessa
· 1:7500 mittakaavaisen kartan käytön salliminen tietyin edellytyksin suunnistuksessa
12-vuotiaiden sarjoissa ja sitä nuoremmissa sekä 45-vuotiaiden sarjoissa ja sitä vanhemmissa.
· Uusi lajisääntö 12.14 Suunnistuksessa muilla kilpailumatkoilla kuin sprintissä voidaan
käyttää myös 1:7500 mittakaavaista karttaa järjestäjän harkinnan mukaan 12vuotiaiden ja nuorempien sekä 45-vuotiaiden ja vanhempien sarjoissa (katso 18.63).
· Uusi lajisääntö 18.63 Suunnistuksen SM-erikoispitkän matkan ja sprintin kilpailussa ei
ole sallittua käyttää 1:7500 mittakaavaista karttaa (katso 12.14). Suunnistuksen SMkilpailujen muilla matkoilla kyseisen mittakaavaisen kartan käyttö on sallittua alkaen
vuodesta 2015.
15. Lisää sarjoja henkilökohtaisiin suunnistuksen ja hiihtosuunnistuksen SM-kilpailuihin
· Seuraavien sarjojen lisääminen suunnistuksen ja hiihtosuunnistuksen henkilökohtaisiin
SM-kilpailuihin
· suunnistus: erikoispitkä, pitkä, keskimatka ja yö
D85
· suunnistus: sprintti
D85 ja H85
· hiihtosuunnistus: erikoispitkä, pitkä ja keskimatka
D85
· hiihtosuunnistus: sprintti
D75, D80, D85, H75, H80 ja H85
· Lajisäännön 18.33 taulukkoa on täydennetty kyseisillä sarjoilla
16. SM-kilpailuissa jaettavien mestaruusplakettien määrän muuttaminen hiihto- ja pyöräsuunnistuksessa
· Hiihto- ja pyöräsuunnistuksen SM-kilpailuissa jaettavien mestaruusplakettien määrän
muuttaminen seuraavasti
· hiihtosuunnistuksen viesti ja -sprinttiviesti ryhmän 1 sarjoissa mestaruusplaketit sijoille 4-6
· pyöräsuunnistuksen henkilökohtaisten kilpailujen ryhmän 1 sarjoissa ja viestin ryhmän 1 sarjoissa mestaruusplaketit sijoille 4-6
· Muutettu lajisääntö 18.73 Mestaruusplaketti annetaan seuraavasti sarjoihin H70 ja
D70 saakka kyseiset sarjan mukaan lukien
Suunnistus
henkilökohtainen kilpailu
ryhmän 1 sarjat
sijaluvuille 4-10
Suomen Suunnistusliitto ry, Radiokatu 20, 00093 VALO

LAJISÄÄNTÖMUUTOKSET
5.11.2014

ryhmän 2 sarjat

sijaluvuille 4-6

ryhmän 1 sarjat

sijaluvuille 4-10

Hiihtosuunnistus
henkilökohtainen kilpailu
ryhmän 1 sarjat
ryhmän 2 sarjat
viesti
ryhmän 1 sarjat

sijaluvuille 4-10
sijaluvuille 4-6

Pyöräsuunnistus
henkilökohtainen kilpailu
ryhmän 1 ja 2 sarjat
viesti
ryhmän 1 sarjat

sijaluvuille 4-6

viesti
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