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Hiihtosuunnistuksen SM –kilpailujen ohjeet 2020 

 

Online-ranki 
Online-ranki on haettavissa jäljempänä mainittuina päivinä osoitteesta, jonka kilpailun tulospalveluvastaava 
saa pyydettäessä tapahtumapäällikkö Petteri Palmilta (petteri.palmi (a) suunnistusliitto.fi)  
 
Järjestäjän tulee hakea ohjeissa mainittu online-ranki käyttöönsä seuraavan aikataulun mukaisesti. 
 
online-rankipäivä online-rankin hakuaika alkaen 
19.2.2020  20.2.2020 
11.3.2020  12.3.2020 

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

1. SM–takaa-ajo, Liperin Taimi Suunnistus, 1.2.2020 
1.1 Sarjat ja osanotto 

Kilpailusarjat H21 ja D21, rajoittamaton osanotto molemmissa sarjoissa.  

1.2 Karsinta 
Molemmissa sarjoissa järjestetään karsinta. 

1.3 Lähtöryhmät karsintaan 
Sarjan lähtöluettelo muodostuu SSL:n hiihtosuunnistuksen loppurankin 2019 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. 
 
Karsinnan lähtöväli on 1 min. 

1.4 Loppukilpailu 
Karsinnan hyväksytysti suorittaneet voivat osallistua loppukilpailuun. 
 
Loppukilpailu toteutetaan takaa-ajokilpailuna, jolloin karsinnan paras lähtee sarjan ensimmäisenä. 
 
Karsinnan parhaat sarjassa lähtevät loppukilpailussa karsinnan tuloksen mukaisin aikaeroin. 
 
Loput kilpailijat lähtevät aikaeroin lähteneiden jälkeen mahdollisesti niin sanotulla aaltolähdöllä. 
 
Järjestäjä ilmoittaa tarkemmat yksityiskohdat aikaeroin lähtevien määristä ja mahdollisen aaltolähdön 
aikataulusta kilpailuohjeissa ja karsinnan jälkeen kilpailukeskuksessa. 

1.5 Online-ranki 
Lähtöluettelon muodostamisen perusteena on hiihtosuunnistuksen loppuranki 2019. 

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

1.7 SM –säännöt 
Suomen mestaruuskilpailuja koskevat erityissäännökset on kirjattu Suunnistuksen lajisääntöjen 19. 
lukuun. 
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2. SM–keskimatka, Haapaveden Urheilijat, Nivalan Suunnistajat, Oulaisten Huima, 

29.2.2020 
2.1 Sarjat ja osanotto 

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

2.2 Lähtöluettelot 
Sarjojen lähtöluettelo muodostuu SSL:n online-rankin 19.2.2020 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 arvotaan lähtemään satunnaisessa 
järjestyksessä lähtöluettelon alussa. 

2.3 Online-ranki 
Lähtöryhmävalintojen perusteena on online-ranki 19.2.2020. 

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

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

3. SM–viesti, Haapaveden Urheilijat, Nivalan Suunnistajat, Oulaisten Huima, 
1.3.2020 

3.1 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. 

3.2 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. 

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

4. SM–sprintti, Suunta 2000, 20.3.2020 
4.1 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.  

4.2 Lähtöluettelot sarjoissa H21 ja D21 
H21 ja D21 sarjoissa kilpailijoiden rankipisteinä käytetään 11.3.2020 saatavissa olevia 
maailmanrankipisteitä lisättynä kahdellasadalla (esim. 45 + 200 = 245) tai SSL:n online-rankin 
11.3.2020 pisteitä mikäli henkilöllä ei ole maailmanrankipisteitä. Maailmanrankin pistemäärä 0 tulkitaan 
pisteettömyydeksi.  
 
Lähtöluettelo muodostetaan siten, että kilpailijat laitetaan rankipisteiden mukaiseen järjestykseen, 
parhaimmat rankipisteet omaava kilpailija on viimeinen lähtijä. Mikäli kahdella kilpailijalla on samat 
maailmanrankipisteet, heistä se, jolla on suurin yksittäinen rankipiste, lähtee jälkimmäisenä.  
 
Rankin perusteella määräytynyt lähtöpaikka ja –aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittautunut 
ei kilpaile, paikka jää tyhjäksi. Ellei kilpailija ole kummallakaan rankilistalla, hänet arvotaan lähtemään 
satunnaisessa järjestyksessä lähtöluettelon alussa. 

4.3 Lähtöluettelot muissa sarjoissa kuin sarjoissa H21 ja D21 



SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO SM -OHJE 2020 
Tapahtumayksikkö                                                                       2/2020 
  

Sarjojen lähtöluettelo muodostuu SSL:n online-rankin 11.3.2020 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. 

4.4 Online-ranki ja maailmanranki 
Lähtöluettelon muodostamisen perusteena on online-ranki 11.3.2020 sekä sarjoissa H21 ja D21 myös 
11.3.2020 maailmanranki. 

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

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

5. SM-pitkä matka, Suunta 2000, 21.3.2020 (WRE) 
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 sarjoissa kilpailijoiden rankipisteinä käytetään 11.3.2020 saatavissa olevia 
maailmanrankipisteitä lisättynä kahdellasadalla (esim. 45 + 200 = 245) tai SSL:n online-rankin 
11.3.2020 pisteitä mikäli henkilöllä ei ole maailmanrankipisteitä. Maailmanrankin pistemäärä 0 tulkitaan 
pisteettömyydeksi.  
 
Lähtöluettelo muodostetaan siten, että kilpailijat laitetaan rankipisteiden mukaiseen järjestykseen, 
parhaimmat rankipisteet omaava kilpailija on viimeinen lähtijä. Mikäli kahdella kilpailijalla on samat 
maailmanrankipisteet, heistä se, jolla on suurin yksittäinen rankipiste, lähtee jälkimmäisenä.  
 
Rankin perusteella määräytynyt lähtöpaikka ja –aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittautunut 
ei kilpaile, paikka jää tyhjäksi. Ellei kilpailija ole kummallakaan rankilistalla, hänet arvotaan lähtemään 
satunnaisessa järjestyksessä lähtöluettelon alussa. 
 

5.3 Lähtöryhmät muissa sarjoissa kuin sarjoissa H21 ja D21 
Sarjojen lähtöluettelo muodostuu SSL:n online-rankin 11.3.2020 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 ja maailmanranki 
Lähtöluettelon muodostamisen perusteena on online-ranki 11.3.2020 sekä sarjoissa H21 ja D21 myös 
11.3.2020 maailmanranki. 

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. 
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