
 

 

 

Maastohiihdon TD-postia 8.11.2022 
 
Kotimaiset kilpailusäännöt  
 
Kotimaiset kilpailusäännöt löytyvät TD-toiminnan sivulta osoitteesta 
https://hiihtoliitto.fi/lajit/maastohiihto/td-toiminta/. 
 
Tämän vuoden kotimaisissa säännöissä on muutoksia ja lisäyksiä mm. seuraavissa kohdissa: 
  

- Kilpailujen TD:t (2.1.3.) 
- Ilmoittautuminen (2.1.5.) 
- Lämpötilan ja sään vaikutus (3.1.1.) 
- Ikäryhmät ja alaikärajat (3.1.4) 
- Parisprintin lähtöjärjestyksen tekeminen (4.2) 
- Hopeasomman viestit (4.5.2. ja 4.5.3.) 

 
Suomen Cupin kilpailusäännöt 
 
Suomen Cupin kilpailusäännöt löytyvät Suomen Cupin sivulta osoitteesta 
https://hiihtoliitto.fi/tapahtumat/suomen-cup/yleisinfo/.  
 
Kansainväliset kilpailusäännöt  
 
Kansainvälisen hiihtoliiton kilpailusäännöt löytyvät osoitteesta https://www.fis-ski.com/en/inside-
fis/document-library/cross-country-documents.  
 
Tämän vuoden kansainvälisissä säännöissä on muutoksia ja lisäyksiä mm. seuraavissa kohdissa:  
 

- Tuomarineuvoston kokoonpano (303.1)  

- Kulukorvaukset (304) 

- Kilpailumuodot, -matkat ja -radat (310) 

- Homologointivaatimukset (311.2) 

- Parisprintti (326) 

- Sanktiot (352) 

- Valitukset (362) 

- Rullahiihdon huoltaja-alueet ja virvokeasemat (396.7) 

 
TD-nimitykset 
 
Kuluvan kauden sekä kauden 2023-2024 arvokilpailujen TD-nimitykset löytyvät osoitteesta 
https://hiihtoliitto.fi/lajit/maastohiihto/td-toiminta/. 
 
TD-raportti 
 
TD-raportti liitteineen tulee toimittaa sähköpostilla kolmen (3) päivän sisällä kilpailun päättymisestä 
kilpailunjärjestäjälle, järjestävän piirin TD-vastaavalle (yhteystiedot löytyvät maastohiihdon sivuilta) sekä 
Hiihtoliittoon (larissa.erola@hiihtoliitto.fi). 
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TD-raporttilomake löytyy Liiton avoimesta materiaalipankista osoitteesta 
https://hiihtoliitto.materialbank.net/.  
 
Toivomme että myös FIS-kilpailuista tehdään kotimainen raportti. Kotimainen raportti FIS-kilpailusta tulee 
toimittaa kymmenen (10) päivän sisällä kilpailun päättymisestä edellä mainituille vastaanottajille. 
 
JURY-liivit 
 
Seurojen ja piirien on mahdollisuus tilata Hiihtoliiton JURY-liivejä 25 euron kappalehintaan (sisältää 
postituksen). Tilaukset tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen larissa.erola@hiihtoliitto.fi.  
 
TD-koulutukset 
 
C-tason TD-peruskurssi on mahdollista suorittaa verkkokoulutuksena. 
 
TD-kertauskoulutuksen materiaali löytyy Liiton avoimesta materiaalipankista osoitteesta 
https://hiihtoliitto.materialbank.net/.  
 
Lisätietoa koulutuksista löytyy osoitteesta https://hiihtoliitto.fi/lajit/maastohiihto/td-toiminta/.  
 
WhatsApp-ryhmä 
 
Haluatko jatkossa saada TD-postia suoraan puhelimeesi? Rekisteröidy siinä tapauksessa SHL TD WhatsApp-
ryhmään osoitteessa https://chat.whatsapp.com/F3hNBmIxhZxKTQxsM39Sya. Ryhmästä voi itse poistua 
milloin vain, mikäli ei enää halua saada TD-postia sen kautta. 
 
 
Terveisin, 
Mattias Skog 
mattias.skog@multi.fi 
+358 44 721 8373 
 
 
JAKELU: 
 

- Maastohiihdon TD:t ja piirien TD-vastaavat 
 
KOPIO: 
 

- Maastohiihdon johtoryhmä 
- Maastohiihdon sääntöryhmä 
- Maastohiihdon kilpailuryhmä 
- Suomalaiset FIS homologointitarkastajat 
- Maastohiihdon henkilökunta 
- Maastohiihdon piirien puheenjohtajat 
- Maastohiihdon piirien sihteerit 
- Maastohiihdon piirien kilpailuvastaavat 
- Maastohiihdon piirien koulutusvastaavat 
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