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Hiihtosuunnistuksen SM –kilpailujen ohjeet 2018

Online-ranki
Online-ranki on haettavissa jäljempänä mainittuina päivinä osoitteesta, jonka kilpailun tulospalveluvastaava
saa pyydettäessä kilpailupäällikkö Petteri Palmilta (petteri.palmi (a) suunnistusliitto.fi)

Järjestäjän tulee hakea ohjeissa mainittu online-ranki käyttöönsä seuraavan aikataulun mukaisesti.

online-rankipäivä online-rankin hakuaika alkaen
31.1.2018 1.2.2018
7.2.2018 7.2.2018
21.3.2018 22.3.2018

Kilpailijalle, joka on saanut rankipisteet useammassa kuin yhdessä ikäsarjassa, käytetään aina näistä
pisteistä korkeimpia.

1. SM–sprintti, Keravan Urheilijat, 10.2.2018
1.1 Sarjat ja osanotto

Kilpailusarjat H15, H17, H20, H21, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, H85, D15,
D17, D20, D21, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80 ja D85, rajoittamaton osanotto
kaikissa sarjoissa.

1.2 Karsinta
Kaikissa sarjoissa järjestetään karsinta.

1.3 Lähtöryhmät karsintaan
Kun sarjaan ilmoittautuu vähintään 51 osanottajaa, sarja jaetaan kahteen karsintaerään. Tällöin
karsintaerien lähtöluettelot muodostuvat SSL:n online-rankin 31.1.2018 tilanteen perusteella siten että
rankin parhaat sijoitetaan karsintaerien viimeisiksi lähtijöiksi. Karsintaerien lukumäärä määräytyy
seuraavasti:
ilmoittautuneiden määrä karsintaerien lukumäärä
1-50 1
51-100 2
101-150 3
151-200 4
jne.

Kun sarjaan ilmoittautuu enintään 50 osanottajaa, sarjan lähtöluettelo muodostuu SSL:n online-rankin
31.1.2018 tilanteen perusteella siten, että rankin parhaat sijoitetaan sarjan viimeisiksi lähtijöiksi.

Rankin perusteella määräytynyt lähtöpaikka ja –aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittautunut
ei kilpaile, paikka jää tyhjäksi. Ellei kilpailija ole rankilistalla, hänet sijoitetaan lähtemään satunnaisessa
järjestyksessä karsintaerän alussa.

1.4 Loppukilpailu sarjoissa H21 ja D21
SM-loppukilpailuun pääsee karsinnan perusteella sarjoissa H21 ja D21 30 parasta kilpailijaa, jotka ovat
suorittaneet karsinnan hyväksytysti.
Jos useampi kilpailija saa viimeisen loppukilpailuun oikeuttavan sijoituksen, on määrä vastaavasti
suurempi. Loppukilpailun lähtöjärjestys muodostuu karsintakilpailun tuloksista käännetyssä
järjestyksessä. Lähtöväli 1 min.

1.5 Loppukilpailu muissa sarjoissa kuin sarjoissa H21 ja D21
Kaikki karsinnan hyväksytysti suorittaneet pääsevät loppukilpailuun. Loppukilpailun lähtöjärjestys
muodostuu karsintakilpailun tuloksista käännetyssä järjestyksessä. Lähtöväli on 1 min.
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1.6 B-finaali sarjoissa H21 ja D21
Loppukilpailusta karsiutuneille, sekä karsinnassa keskeyttäneille ja hylätyille järjestetään B-finaali
kansallisena kilpailuna sarjoissa H21 ja D21. Karsintaan osallistumattomalla ei ole oikeutta osallistua B-
finaaliin sarjoissa H21 ja D21.

Sarjojen H21 ja D21 B-finaalit toteutetaan väliaikalähdöllä. Lähtöjärjestys muodostuu karsintakilpailun
tuloksista käännetyssä järjestyksessä. Lähtöväli on 1 min.

1.7 B-finaali muissa sarjoissa kuin sarjoissa H21 ja D21
Karsinnassa keskeyttäneille ja hylätyille järjestetään muissa sarjoissa kuin sarjoissa H21 ja D21
mahdollisuus hiihtosuunnistamiseen yhdessä yhteisessä sarjassa samalla radalla. Tästä suorituksesta
ei jaeta rankipisteitä.

1.8 Online-ranki
Lähtöluettelon muodostamisen perusteena on online-ranki 8.2.2018.

1.9 Samaa seuraa edustavien lähtöjärjestys
Rankilistan perusteella muodostunutta lähtöjärjestystä ei muuteta vaikka samaa seuraa edustavat
osuisivat peräkkäisiksi lähtijöiksi.

1.10 SM –säännöt
Suomen mestaruuskilpailuja koskevat erityissäännökset on kirjattu Suunnistuksen lajisääntöjen 19.
lukuun.

2. SM–sprinttiviesti, Keravan Urheilijat, 11.2.2018
2.1 Sarjat

Sarjat H17, H20, H21, H80-, H100-, H120-, H140-, D17, D20, D21, D80-, D100-, D120-, D140-.
Sarjoissa H17, H20, H21, H80-, H100-, H120-, D17, D20, D21, D80- ja D100- on 6 osuutta,
joukkueessa on 2 henkilöä, jotka suunnistavat osuudet vuorotellen.
Sarjoissa H140-, D120- ja D140- on 4 osuutta, joukkueessa on 2 henkilöä, jotka suunnistavat osuudet
vuorotellen.

Hiihtosuunnistuksen SM-sprinttiviestin sarjojen H80-, H100-, H120- ja H140- osanottajien tulee kuulua
sarjaan H35 tai sitä vanhempaan sarjaan, sarjojen D80-, D100-, D120- ja D140- osanottajien tulee
kuulua sarjaan D35 tai sitä vanhempaan sarjaan.
Sarjojen H80-, H100-, H120, H140-, D80-, D100-, D120- ja D140- sarjatunnuksessa mainittu
vuosimäärä on osanottajien yhteisiän minimimäärä, joka lasketaan osanottajien syntymävuosien
mukaan.

2.2 Hiihtojärjestys
Joukkueiden hiihtojärjestykset ja Emit -kilpailukorttien numerot on ilmoitettava lajisääntöjen ja järjestäjän
antamien ohjeiden mukaisesti. Joukkue, joka ei ole noudattanut ohjeita annettuna määräaikana, ei saa
lähtölupaa. Muussa kuin ilmoitetussa järjestyksessä kilpaillut joukkue hylätään.

2.3 Kartan kääntäminen ensimmäisellä osuudella
Aloitusosuudella kartan saa kääntää oikein päin 30 sekuntia ennen lähtöhetkeä.

2.4 SM –säännöt
Suomen mestaruuskilpailuja koskevat erityissäännökset on kirjattu Suunnistuksen lajisääntöjen 19.
lukuun.

3. SM–keskimatka, Sotkamon Jymy, 17.2.2018
3.1 Sarjat ja osanotto

Kilpailusarjat H15-85 ja D15-85, rajoittamaton osanotto kaikissa sarjoissa.

3.2 Lähtöryhmät sarjoissa H21 ja D21
H21 ja D21: Sarja jaetaan kahteen lähtöryhmään online-rankin 7.2.2018 tilanteen perusteella. Kuuman
ryhmän muodostaa 20 parasta kilpailuun ilmoittautunutta, jotka sijoitetaan lähtöluettelon loppuun siten,
että online-rankilla parhaiten sijoittunut lähtee tämän ryhmän viimeisenä. Kakkosryhmän muodostavat
loput ilmoittautuneet, jotka sijoitetaan lähtöluettelon alkuun kuuman ryhmän eteen siten, että online-
rankilla parhaiten sijoittunut lähtee tämän ryhmän viimeisenä. Ulkomaalaisille kilpailijoita, jotka eivät
edusta suomalaista seuraa, käsitellään samalla tavalla.

Rankin perusteella määräytynyt lähtöpaikka ja –aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittautunut
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ei kilpaile, paikka jää tyhjäksi. Ellei kilpailija ole rankilistalla, hänet sijoitetaan lähtemään satunnaisessa
järjestyksessä karsintaerän alussa.

3.3 Lähtöryhmät muissa sarjoissa kuin sarjoissa H21 ja D21
Sarjojen lähtöluettelo muodostuu SSL:n online-rankin 7.2.2018 tilanteen perusteella siten että rankin
parhaat sijoitetaan sarjan viimeisiksi lähtijöiksi.

Rankin perusteella määräytynyt lähtöpaikka ja –aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittautunut
ei kilpaile, paikka jää tyhjäksi. Ellei kilpailija ole rankilistalla, hänet sijoitetaan lähtemään satunnaisessa
järjestyksessä karsintaerän alussa.

3.4 Lähtöryhmien vaihtaminen
SSL:n kilpailuun nimeämä kilpailunvalvoja (TA) voi tilanteen niin vaatiessa (esim. poikkeuksellisen
huonot sääolosuhteet) vaihtaa kohdassa 3.2 tarkoitettujen sarjojen (H21 ja D21) lähtöryhmien
keskinäisiä paikkoja siten, että online-rankin perusteella parhaat ryhmät sijoitetaan parhaalle paikalle
lähtöluetteloon. Päätös ryhmien vaihtamisesta on tehtävä niin, että asiasta voidaan tiedottaa yleisesti
(Internet ym.) kilpailua edeltävänä päivänä klo 15 mennessä.

3.5 Online-ranki
Lähtöryhmävalintojen perusteena on online-ranki 7.2.2018.

3.6 Samaa seuraa edustavien lähtöjärjestys
Rankilistan perusteella muodostunutta lähtöjärjestystä ei muuteta vaikka samaa seuraa edustavat
osuisivat peräkkäisiksi lähtijöiksi.

3.7 SM –säännöt
Suomen mestaruuskilpailuja koskevat erityissäännökset on kirjattu Suunnistuksen lajisääntöjen 19.
lukuun.

4. SM–viesti, Sotkamon Jymy, 18.2.2018
4.1 Sarjat

Sarjat H21, H20, H17, H110-, H130-, H150-, H170-, H190- ja H210- sekä
D21, D20, D17, D110-, D130-, D150-, D170-, D190- ja D210-. Kaikissa sarjoissa on kolme osuutta.
Yhteisikäsarjojen osanottajien tulee kuulua 35-vuotiaiden sarjaan tai sitä vanhempaan sarjaan.
Yhteisikäsarjojen sarjatunnuksen vuosimäärä tarkoittaa osanottajien yhteisiän minimimäärää, joka
lasketaan osanottajien syntymävuosien mukaan.

4.2 Hiihtojärjestys
Joukkueiden hiihtojärjestykset ja Emit -kilpailukorttien numerot on ilmoitettava lajisääntöjen ja järjestäjän
antamien ohjeiden mukaisesti. Joukkue, joka ei ole noudattanut ohjeita annettuna määräaikana, ei saa
lähtölupaa. Muussa kuin ilmoitetussa järjestyksessä kilpaillut joukkue hylätään.

4.3 SM –säännöt
Suomen mestaruuskilpailuja koskevat erityissäännökset on kirjattu Suunnistuksen lajisääntöjen 19.
lukuun.

5. SM-pitkä matka, Posion Pyrintö, 31.3.2018
5.1 Sarjat ja osanotto

Sarjat H15, H17, H20, H21, H35–85, D15, D17, D20, D21 ja D35–85, rajoittamaton osanotto,
väliaikalähtö.

5.2 Lähtöryhmät sarjoissa H21 ja D21
H21 ja D21: Sarja jaetaan kahteen lähtöryhmään online-rankin 21.3.2018 tilanteen perusteella. Kuuman
ryhmän muodostaa 20 parasta kilpailuun ilmoittautunutta, jotka sijoitetaan lähtöluettelon loppuun siten,
että online-rankilla parhaiten sijoittunut lähtee tämän ryhmän viimeisenä. Kakkosryhmän muodostavat
loput ilmoittautuneet, jotka sijoitetaan lähtöluettelon alkuun kuuman ryhmän eteen siten, että online-
rankilla parhaiten sijoittunut lähtee tämän ryhmän viimeisenä. Ulkomaalaisille kilpailijoita, jotka eivät
edusta suomalaista seuraa, käsitellään samalla tavalla.

Rankin perusteella määräytynyt lähtöpaikka ja –aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittautunut
ei kilpaile, paikka jää tyhjäksi. Ellei kilpailija ole rankilistalla, hänet sijoitetaan lähtemään satunnaisessa
järjestyksessä karsintaerän alussa.
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5.3 Lähtöryhmät muissa sarjoissa kuin sarjoissa H21 ja D21
Sarjojen lähtöluettelo muodostuu SSL:n online-rankin 21.3.2018 tilanteen perusteella siten että rankin
parhaat sijoitetaan sarjan viimeisiksi lähtijöiksi.

Rankin perusteella määräytynyt lähtöpaikka ja –aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittautunut
ei kilpaile, paikka jää tyhjäksi. Ellei kilpailija ole rankilistalla, hänet sijoitetaan lähtemään satunnaisessa
järjestyksessä karsintaerän alussa.

5.4 Online-ranki
Lähtöluettelon muodostamisen perusteena on online-ranki 21.3.2018.

5.5 Samaa seuraa edustavien lähtöjärjestys
Rankilistan perusteella muodostunutta lähtöjärjestystä ei muuteta vaikka samaa seuraa edustavat
osuisivat peräkkäisiksi lähtijöiksi.

5.6 SM –säännöt
Suomen mestaruuskilpailuja koskevat erityissäännökset on kirjattu Suunnistuksen lajisääntöjen 19.
lukuun.

Suomen Suunnistusliitto
Tapahtumaryhmä


