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E-S Cup Kilpailusäännöt 

 

Yleistä: 

Etelä-Suomen Alpin kilpailut ovat kansallisia kilpailuita ja niissä noudatetaan Ski Sport 
Finlandin ja FIS:n sääntöjä näissä E-S Cup kilpailusäännöissä mainituin poikkeuksin ja 
tarkennuksin. E-S Cupin perusajatuksena on saada riittävä määrä laadukkaasti järjestettyjä 
kilpailuja Etelä-Suomessa päällekkäisyyksiä välttäen. Toinsena kantavana ajatuksena on, että 
lajivalikoima pidetään tarpeeksi kattavana eli pyritään takaamaan riittävä määrä eri lajeja 
(mukana oltava riittävästi vauhtikisoja ja suurpujottelua).   
 
Kilpailuja tulee kierrättää eri paikoissa, jotta kilpailijat pääsevät kilpailemaan 
mahdollisimman paljon eri rinteissä. On huomioitava kuitenkin  myös mahdolliset huonot 
lumitilanteet, mikä johtaa automaattisesti siihen, että lumivarmimmissa ja isommissa 
keskuksissa tullaan varmasti kilpailemaan keskimääräisesti enemmän pitkällä aikavälillä. 
 
E-S Cupin kilpailukalenteria rakennettaessa tulee tiedostaa, että kilpailut ohjaavat aina 
harjoittelua. Hyvin suunniteltu kilpailukalenteri ohjaa harjoittelua oikeaan suuntaan ja jo 
siten kehittää junioreita kaikkein eniten.  
 

Kilpailujen hakeminen ja kilpailutoimikunta: 

Kilpailujen järjestäminen myönnetään pääsääntöisesti E-S Alpin jäsenseuroille ja 
pääsääntöisesti Etelän alueelle. Kilpailuja voi toki hakea / järjestää myös joku E-S Alpin 
ulkopuolinenkin seura. Samoin E-S Alpin seura voi järjestää kilpailuita myös alueen 
ulkopuolella. Pääsääntöinen tavoite on kuitenkin, että kilpailut pidetään E-S Alpin alueella ja 
järjestävä seura on E-S Alpin jäsen. 
 
Kilpailuja haetaan E-S Alpilta vuosittain keväällä erillisten ohjeiden mukaan. E-S Alpin 
nimeämä kilpailutoimikunta tai hallitus päättää ja hyväksyy kilpailukalenterin. 
Kilpailukalenteri tulee aina suunnitella niin, että siellä on riittävä määrä eri lajeja (myös 
vauhtilajeja ja suurpujottelua), sekä mahdollisuuksien mukaan aina eri rinteitä eri vuosina. 
Kilpailutoimikunta kokoontuu keväällä ja suunnittelee seuraavan vuoden kalenterin. 
Lopullisen kilpailukalenterin hyväksyy E-S Alpin hallitus. 

 

Kilpailukalenteri: 

Kilpailukalenteria rakennettaessa huomioidaan ensiksi Suomen kansainväliset ja kansalliset 
kilpailut. Tarkoituksena on välttää päällekkäisyyksiä. E-S Alppi pyrkii myös rauhoittamaan 
viikkojen 7, 8 ja 9 viikonloput (alueen hiihtolomaviikot). Kilpailuja ei tulisi järjestää ennen 
tammikuuta. Lajivalikoima pyritään pitämään suhteellisen tasaisena ja jos vauhtikisat 
saadaan mukaan, niin se nähdään aina positiivisena.  
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Kilpailuiden siirto: 

Ensisijainen tavoite on, että kilpailuaikaa ei siirretä. Mikäli järjestävä seura ei pysty kilpailua 
järjestämään, tulee seuran pyrkiä yhteistyössä kilpailutoimikunnan kanssa löytämään 
kilpailulle toinen paikka alueen sisällä. Jos seura ei pysty kilpailua järjestämään muualla, 
tulee sen tarjota kilpailua jonkun toisen alueen seuran järjestettäväksi yhdessä 
kilpailutoimikunnan tai E-S Alpin tähän valtuuttaman henkilön tai E-S Alpin hallituksen 
kanssa. Kilpailutoimikunnan (tai tarvittaessa E-S Alpin hallituksen) tulee hyväksyä siirto. 
Suunnitelma kilpailun mahdollisesta siirrosta tulee tehdä hyvissä ajoin (lähtökohtaisesti 
kaksi viikkoa ennen kilpailua) ja lopullinen päätös tulee tehdä aina viimeistään saman viikon 
maanantaina (5 päivää ennen). Päätös siirrosta tulee tehdä jo aiemmin, mikäli on tiedossa, 
ettei kilpailua pystytä järjestämään alkuperäisessä paikassa. 

 

Mikäli kilpailu joudutaan siirtämään, on alkuperäisellä järjestäjäseuralla optio järjestää 

kilpailu seuraavana vuonna. Jos kilpailulle ei löydy lumivarmaa tai järkevää paikkaa siirtää 

Etelän alueella, niin sitten voidaan ottaa käyttöön mahdollinen varaviikonloppu. 

Varaviikonloppunakin voidaan kilpailu tarvittaessa järjestää eri paikassa. Kilpailun järjestävä 

seura on vastuullinen kilpailunsiirtäjä, mutta päätös siirrosta tulee tehdä yhteistyössä 

kilpailutoimikunnan kanssa ja lopulta siirron hyväksyy E-S Alpin hallitus. 

Vaikeina lumitalvina tärkeintä on, että kilpailuja järjestetään suunnitellusti, huolimatta siitä, 

että kilpailut järjestettäisiin useamman kerran samassa paikassa. 

 

Aluemestaruuskilpailut: 

Aluemestaruuden kilpailulajeina ovat SG, GS ja SL. Tarvittaessa aluemestaruudet voidaan 
jakaa kahteen eri paikkaan esim. SG ja GS yhdessä paikassa ja pujottelu eri paikassa. Kilpailut 
tulee kuitenkin järjestää yhden pidennetyn viikonlopun aikana. Kilpailutoimikunta huolehtii, 
että kilpailupaikka on sopiva ja että SG ja GS pystytään viemään järkevästi ja turvallisesti 
läpi. 

 

Osallistumisoikeus, ilmoittautuminen ja maksut: 

E-S Cup -kilpailuihin ja Etelä-Suomen aluemestaruuskilpailuihin saavat osallistua kaikki 

kilpailijat, joilla on Ski Sport Finlandin SkiPassi tai lisenssi sekä ulkomaalaiset kilpailijat, joilla 

on oman maansa lajiliiton FIS-edustajajärjestön lisenssi. Ulkomaalaisilta kilpailijoilta 

edellytetään lisäksi vastuunvapautussopimuksen allekirjoitusta. 

E-S Cup -kokonaiskilpailuun voivat osallistua vain Etelä-Suomen Alpin jäsenseurojen laskijat. 

Cup-pistelaskentaa varten laskijoiden sijoitukset katsotaan, kuin ulkomaalaiset ja 

jäsenseurojen ulkopuoliset kilpailijat eivät olisi kilpailuun osallistuneet. 

Ilmoittautumiset tulee tehdä SSF:n ilmoittautumislomakkeella seurakohtaisesti (tai 
mahdollisesti muulla järjestäjän ilmoittamalla tavalla). Järjestävä seura antaa ohjeet 
ilmoittautumiselle. Määräajan jälkeen ilmoitetut kilpailijat ovat jälki-ilmoittautuneita. 
Kilpailun peruuntuessa jostain syystä ilmoittautumisajan jälkeen, järjestävä seura päättää 

https://www.es-alppi.fi/@Bin/122647/Ulkomaalaisen%2burheilijan%2bvastuunvapautustodistus-1.doc


31.12.2020 

mahdollisista ilmoittautumismaksujen palautuksista. Yksittäisen laskijan 
ilmoittautumismaksu palautetaan vain lääkärintodistuksella. 
 
 
Ilmoittautumismaksut U10, U12, U14, U16 ja Yleinen sarjoissa: 

• 20 euroa / kilpailija / kilpailupäivä 

• Jälki-ilmoittautumisesta voidaan periä 10 euron lisämaksu 

• Mikäli kilpailu pidetään muualla kuin järjestävän seuran kotirinteessä tai kilpailuun 
tulee muita yllättäviä kuluja, ilmoittautumismaksu voi olla myös 20-25 euroa (tämä 
hyväksytettävä E-S Alpin kilpailutoimikunnalla / hallituksella) 

 
U8-sarjan ilmoittautumismaksut ja muut erityispiirteet: 

• U8-sarjassa ei peritä ilmoittautumismaksua. 

• Osallistujalla on oltava Ski-passi. 

• Ilmoittautuminen kilpailuihin tapahtuu normaalisti. 

• Osallistujille jaetaan normaalisti palkinnot ja tämän lisäksi osanottajamitalit (E-S 
Alppi toimittaa mitalit) 

 
E-S Alpin maksun suorittaminen 

Etelä-Suomen Alppi ry:lle maksetaan kilpailun jälkeen 2 € jokaista seuran ulkopuolista 
kilpailumaksun suorittavaa urheilijaa kohden.  E-S Alppi lähettää laskun järjestävälle 
seuralle. 

E-S Alpin kilpailumaksulla katetaan kilpailujärjestelmän, kilpailumateriaalin ja 
kokonaispalkintojen kuluja. 

 

Turvallisuus: 

Järjestävän seuran on huolehdittava siitä, että tarpeeksi radankunnostajia ja kalustoa on 
käytettävissä. Radat on verkotettava ja kunnostettava siten, että turvallisuus on taattu. 
Järjestäjä on velvollinen ohjeistamaan radankunnostajat. Verkotuksessa ja radan 
merkkauksessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota maalialueen turvallisuuteen, koska sen 
läheisyydessä on katsoja ja liikennettä hisseille sekä rata-alueen läheisyydessä oleviin 
kiinteisiin esteisiin kuten hissi- tai valaisintolppien suojaamiseen. Järjestäjän on myös 
huolehdittava, että ulkopuolisten päästy rata - alueelle on estetty. 

 

Järjestäjän on myös huolehdittava, että itse rinnekeskus ja sen hissit ovat turvallisia. Tällä 
tarkoitetaan, että nämä täyttävät yleisesti tunnetut normit. Lumitilanteen tulee myös olla 
riittävä, radalla ei voi tulla maata tai kiviä näkyviin, missään olosuhteissa. 

 

Kilpailutuomari: 

Kilpailun juryn muodostavat TD, jos sellainen on kilpailuun määrätty, kilpailun johtaja sekä 
kilpailutuomari. TD on juryn puheenjohtaja ja jos TD:tä ei kilpailussa ole, kilpailutuomari 
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toimii puheenjohtajana. Jos kilpailuissa ei ole TD:tä kilpailuun pyritään nimeämään  
tuomarin apulainen . . Juryssa tulee pääsääntöisesti  olla kolme jäsentä. 

Järjestäjä huolehtii, että kilpailuihin saadaan  seuran ulkopuolinen tuomari. Kilpailun 
tuomari tulee olla nimettynä viimeistään viikkoa ennen kilpailua.  Kilpailutuomari on 
ilmoitettava E-S Alpille kilpailulomakkeella. Kilpailutuomari vastaa sijaisen hankkimisesta, 
mikäli on estynyt osallistumaan. Kilpailutuomarin on täytettävä tuomariraportti ja 
toimitettava viikon kuluessa ES Alpille ja kilpailun järjestäjälle. SSF  ylläpitää listaa pätevistä 
kilpailutuomareista. 

Tuomarille maksetaan korvauksena päiväraha ja hissilippu. 

 

Kypäräsääntö GS , SG, DH: 

U8 –U12: suositellaan käyttämään FIS hyväksyttyä kypärää 

U14 – U16: Fis hyväksytty kypärä 

Kypärissä ei saa olla erikseen kiinnitettyjä kamera kiinnikkeitä, korvia tai muita vastaavia. 
 

Palkinnot: 
Palkinnot hankkii järjestävä seura. Palkintojen tulee olla näyttävät ja hyvät, sekä täyttää 
yleiset vaatimukset palkinnoille. Palkintoja varten seura voi hankkia myös jonkun 
yhteistyökumppanin, joka kustantaa palkinnot.  
Palkitaan seuraavasti: 
U8  6 parasta pokaalit ja E-S Alpin puolesta tulevat osanottajamitalit kaikille 
U10-U12    6 parasta 
U14-U16 3 parasta 
Para   3 parasta mitaleilla ja mahdollisilla tavarapalkinnoilla 
Yleinen  3 parasta mitaleilla ja mahdollisilla tavarapalkinnoilla 
 
U8-sarjojen osanottajamitalit jaetaan toisen kierroksen jälkeen, numerolapun luovutuksen 
yhteydessä kaikille osallistujille.  
 
Huom! Palkintojen jaossa pitää olla paikalla tai vaihtoehtoisesti kilpailijan / seuran 
huolehdittava edustaja paikalle. Kilpailun järjestäjä ei ole velvollinen toimittamaan 
noutamatta jääneitä palkintoja eteenpäin tai jälkikäteen. 
 
Kilpailumateriaali / E-S Alpin peräkärryn sisältö: 
 

Kaikki materiaali kuljetetaan ESA:n omassa kuomullisessa peräkärryssä. Kärryn avaimineen 
noutaa aina seuraavan kilpailun järjestäjä edellisen kilpailun järjestäjältä. Peräkärryn 
vastaanottava henkilö / seura tarkistaa peräkärryn sisällön. Puutteista on ilmoitettava 
välittömästi E-S Alpille & seuraavalle kilpaillun järjestäjälle.  

 

https://www.es-alppi.fi/kilpailut/tuomarit/tuomariraportti/
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Kaikki materiaali kuljetetaan E-S Alpin omassa kuomullisessa peräkärryssä. Kilpailumateriaali 
käsittää: 

• 10 kpl B-suojaverkkoja (merkitty E-S Alppi tarroilla, oranssi musta teippaus) 

• patjat maalikellojen suojaksi 

• punaiset liivit (toimitetaan erikseen) 

• kilpailunumerot, järjestä liivit numerojärjestykseen kilpailun jälkeen laukkuun, 
puuttuvat numerot: 126, 131, 150, 166, 180, 181, 182, 198, 232 

• kilpailun järjestäjien liivit:  
o kilpailunjohtaja (1kpl) 
o porttituomareiden päällikkö (1kpl) 
o lähtötuomari (1kpl) 
o maalituomari (1kpl) 
o kilpailutuomari (1kpl) 
o toimitsija (15kpl) 

 
Materiaalia olisi hyvä säilyttää lämpimissä sisätiloissa, jolloin varmistetaan, että tavarat ovat 
kuivia. 
 
Huomioitavaa: 

• E-S Alpin kilpailuissa tulee käyttää ESA:n liivejä 

• Punaiset johtoliivit jaetaan vain sarjojen U8-U12 ensimmäisen kierroksen johtajille 

• Osanottajamitalit jaetaan vain U8 sarjan osanottajille 
 

Markkinointimateriaali asetetaan esille maalin läheisyyteen. Huomaa, että ESA:n kilpailuissa 
tulee käyttää ESA:n liivejä sekä markkinointimateriaali tulee asentaa kilpailun ajaksi 
kilpailupaikalle. Markkinointimateriaali pitää muistaa purkaa kärryyn kisan jälkeen! 

 

Lähtölistat ja tulokset: 
 

Kilpailijat arvotaan sarjoittain yhtenä ryhmänä. Jälki-ilmoittautuneet laskevat sarjansa 
viimeisinä ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos kaksi kilpailua samana päivänä niin ensimmäisen 
kilpailun ensimmäinen kierros lasketaan sarjoittain lähtönumerojärjestyksessä ja toisen 
kilpailun ensimmäinen kierros lähtönumeroittain käännetyssä järjestyksessä kuitenkin siten, 
että jälki-ilmoittautuneet ovat laskevat viimeisinä ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Toinen kierros lasketaan aikojen mukaan käännetyssä järjestyksessä siten, että 30 nopeinta 
laskijaa käännetään. Ensimmäisten kierrosten lähtölistat tulee julkaista järjestävän seuran 
nettisivuilla viimeistään kilpailua edeltävänä perjantaina klo 18. 

 

Kilpailunjärjestäjä lähettää lopulliset kilpailutulokset pdf-formaatissa sähköpostilla 
välittömästi samana iltana: esalppi@gmail.com sekä mahdollisimman nopeasti kilpailun 
päätyttyä järjestävän seuran omille kotisivuille. Tulosteissa on oltava pääsponsorien nimet ja 
logot. E-S Alppi toimittaa tulokset eteenpäin Ski Sport Finlandille sekä huolehtii Cupin 
kokonaistilanteen laskennasta.  

mailto:esalppi@gmail.com
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Tulokset ja cup-laskenta 

Viralliset tulokset löytyvät kilpailujenjärjestäjien www-sivuilta sekä E-S Alpin että Ski Sport 
Finlandin nettisivuilta. 

E-S Cup -kokonaiskilpailuun voivat osallistua vain Etelä-Suomen Alpin jäsenseurojen laskijat. 
Tasapisteillä olevien kilpailijoiden järjestyksen ratkaisee sijoitusten paremmuus (eniten 1. 
sijoja, eniten 2. sijoja jne.). Mikäli kilpailijoiden sijoitusten paremmuuksissa ei ole eroa, 
sijoitus jaetaan. 

Yksittäisestä kilpailusta annetaan pisteitä maailmancupissa käytettävällä pistelaskukaavalla. 
Kauden lopuksi jaetaan kokonaispalkinnot seuraavasti: 

U8  6 parasta  
U10-U12    6 parasta 
U14-U16 3 parasta 
Para   3 parasta  
Yleinen  3 parasta  

 

Poikkeukset Ski Sport Finlandin ja FIS:n kilpailusääntöihin 

Kilpailuissa noudatetaan SSF:n ja FIS:n kilpailusääntöjä seuraavin poikkeuksin: 

• Ensimmäisellä kierroksella hylätyt tai keskeyttäneet kilpailijat voivat laskea kilpailun 
ulkopuolella toisen kierroksen laskun oman sarjansa viimeisinä, ellei kilpailukutsussa ole 
muuta ilmoitettu. 

• Kilpailunjärjestäjä arpoo lähtönumerot ilman kilpailutuomarin valvontaa. 
Kilpailutuomarin on  tarkistettava  arvonnan tulos. Joukkueenjohtajien kokouksessa 
todetaan arvonnan ajankohta, esitellään lähtöjärjestys ja merkitään pöytäkirjaan. 
 

• Kilpailuissa aika voidaan ottaa yhdellä ajanottolaitteistolla, mutta kilpailunjärjestäjällä on 
oltava varajärjestelmä, joka voidaan viivytyksettä ottaa käyttöön. Mikäli varajärjestelmä 
otetaan käyttöön, jury päättää, pitääkö käynnissä oleva sarja uusia. 
 

• Kilpailuissa ei oteta käsiaikaa, mikäli kilpailijan laskulle ei saada aikaa, hän saa 
uusintalaskun. 

 

 


