JUNIOR / SEURA-CUPIN SÄÄNNÖT 2016 
*************************************************************************************
1§
CUP:n avulla pyritään tarjoamaan kilpailumahdollisuus kaikille kiinnostuneille 6-12 -vuotiaille tytöille ja
pojille välineistä ja lajitaidoista riippumatta. JUNIOR- / SEURACUP:n nimeen voidaan liittää myös jonkin
muun yhteistyökumppanin nimi ja logo Satakunnan Hiihto ry:n päätösten mukaisesti.
2§
Kilpailu on kaksisisältöinen:
JUNIOR – CUP:ssa kilpaillaan henkilökohtaisista paremmuuksista sarjoittain.
SEURA – CUP:ssa kilpaillaan seurakohtaisesta paremmuudesta.
3§
Kilpailu on piirikunnallinen ja siihen ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki 6-12 -vuotiaat tytöt ja pojat
SHL:n sääntöjen mukaisesti kuitenkin siten, että sarjassa 6-vuotta saavat hiihtää kilpailuvuonna 6 vuotta
täyttävät lapset, eivät nuoremmat. Kilpailun järjestäjällä on halutessaan oikeus ottaa kilpailuun piirin
ulkopuolisia kilpailijoita. Kilpailun ulkopuolisen hiihtäjän tulee ilmoittaa ko. hiihtäjän seura. Hiihtäjällä
tulee olla voimassa oleva ski-passi tai lisenssi. Kilpailun ulkopuolella hiihtäviä kilpailijoita ei huomioida
Seura- / juniorcupin pisteissä. Kilpailujärjestäjä lisää näiden hiihtäjien seuranimeen piirin (esim. V-S /
Karinaisten Kunto). Pistelaskennassa ja osakilpailupalkintoja jaettaessa käytetään tuloksia, joista on
poistettu kilpailun ulkopuolella hiihtäneet.
4§
Kilpailussa järjestetään neljä (4) osakilpailua, joista kolme (3) parasta otetaan huomioon kokonaispisteitä
laskettaessa. Jos kaikkia osakilpailuja ei pystytä hiihtämään, niin pisteet lasketaan kaksi (2) parasta
kolmesta (3).
5§
Puolet osakilpailuista hiihdetään perinteisellä (P) ja puolet vapaalla (V) hiihtotavalla. Kilpailut pyritään
mahdollisuuksien mukaan järjestämään siten, että esim. 1. ja 3. kilpailu hiihdetään perinteisellä (P) sekä
2. ja 4. kilpailu hiihdetään vapaalla (V) hiihtotavalla.
6§
Kilpailusarjat ovat erikseen 6v, 7v, 8v, 9v, 10v, 11v ja 12v tytöille ja pojille.
7§
Kilpailumatkat ovat olosuhteet huomioiden seuraavat:
6 -vuotiaat n. 0,5 km
7-8 -vuotiaat n. 1,0 km
9-10 -vuotiaat n. 1,5 km (pm -hiihtojen yhteydessä pidennetyt matkat n. 2 km)
11-12 -vuotiaat n. 2,0 km (pm -hiihtojen yhteydessä pidennetyt matkat n. 3 km)

8§
Osakilpailujen palkitsemiset suoritetaan yhteisessä palkintojenjakotilaisuudessa sarjoittain välittömästi
kilpailujen jälkeen. Kaikki maaliin hiihtäneet palkitaan. Kilpailun ulkopuolella hiihtäneet kilpailijat
palkitaan erikseen / erillisillä palkinnoilla kilpailun järjestäjien toimesta.
9§
Osakilpailujen järjestäjinä toimivat vuosittain ne seurat, joille Satakunnan Hiihto ry on myöntänyt
järjestämisoikeudet. Satakunnan Hiihto ry määrittelee järjestettävät osakilpailut vuosittain siten, että
hiihtotapojen tasapuolisuus huomioidaan sekä niin, että kilpailuiden ajankohdat jakaantuvat kaudelle
mahdollisimman tasapuolisesti. Kilpailujärjestäjiä valittaessa tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida
myös alueellinen jakauma. Viimeinen osakilpailu pyritään järjestämään siten, että saadaan yhteinen cuppäätöskisa sekä juniorcupille että HS-cupille.
10 §
Järjestämisoikeuksia myönnettäessä käytetään samoja kriteereitä ja vähimmäisvaatimuksia kuin
kansallisten hiihtokilpailuanomusten käsittelyssäkin.
11 §
Osakilpailun järjestäjä ja TD yhdessä huolehtivat, että kilpailun järjestelyt ovat vähintään kansallisten
kilpailujen tasoa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää suorituspaikkoihin, ratojen merkintään,
kuulutukseen, tulospalveluun ja reiluun urheiluhenkeen. Ratojen merkinnöillä ja kilpailun aikaisilla
ohjauskapuloilla (tai vastaavilla) varmistetaan, että kilpailijat ohjaantuvat risteyksissä oikeille reiteille.
Jokaisessa risteyskohdassa tulee olla kilpailun järjestäjän toimesta miehitys, joka hoitaa valvonnan lisäksi
ohjauskapuloiden muutokset matkojen vaihtuessa.
Osakilpailun järjestäjän on suunniteltava maastoltaan ja kunnoltaan tarpeeksi helppo latu-ura, josta
nuorimmatkin hiihtäjät pystyvät selviytymään ilman vanhempien apua.
Lämpötila (pakkasraja) kilpailupaikalla ei saa olla –15 astetta alhaisempi kilpailun alkaessa. Lämpötila on
pyrittävä ennakoimaan ja sovittava tiedotustapa riittävän ajoissa turhien kilpailumatkojen välttämiseksi.
12 §
Osakilpailun järjestäjän tulee käyttää kilpailualueen merkinnöissä yhteistyökumppanin mainosnauhaa.
Lisäksi kilpailujärjestäjän tulee käyttää yhteistyökumppanin mainosmateriaalia lähtö- ja maalipaikalla
sekä palkintojenjaon yhteydessä palkintokorokkeen vieressä. Osakilpailujärjestäjä on velvollinen
toimittamaan cup:n yhteistyökumppanin mainosmateriaalit ja muun mahdollisen materiaalin seuraavalle
kilpailun järjestäjälle. Viimeisen osakilpailun järjestäjä toimittaa materiaalin Satakunnan hiihdon junior/ seuracup -vastaavalle ensi tilassa sekä vastaamaan siitä, että materiaali on luovutettaessa
moitteettomassa kunnossa. Mahdollisista puutteista on ilmoitettava välittömästi Satakunnan hiihto ry:n
junior- / seuracup -vastaavalle.
Osakilpailun järjestäjä toimittaa tiedot kilpailusta riittävän ajoissa ennen kilpailukauden alkua
kilpailukalenteriin.

13 §
Osakilpailun järjestäjän tulee valmistaa kaikille osallistuville seuroille jaettava kilpailuohjelma
kilpailustaan ja sen tulee sisältää selkeät kilpailuohjeet kilpailijoille, kilpailuaikataulun sekä
lähtöluettelon. Kilpailujärjestäjän tulee käyttää järjestämänsä kilpailun materiaaleissa (mm. lähtölistat,
tulosluettelot ja kotisivut) yhteistyökumppanin logoa. Jokainen seura saa kuitenkin osallistujamäärästä
riippumatta vähintään yhden kilpailuohjelman.
14 §
Osakilpailun järjestäjä on velvollinen toimittamaan viralliset tulokset pistelaskennasta vastaavalle
henkilölle välittömästi kilpailun jälkeen. Jos tämä ei ole mahdollista, ovat tulokset toimitettava
viimeistään kilpailua seuraavana päivänä em. tahoille. Viralliset tulokset tulee olla luettavissa
järjestettävän seuran kotisivuilla viimeistään kilpailupäivän aikana.
15 §
Satakunnan Hiihto ry nimeää henkilön vastaamaan virallisesta Junior- / Seura Cupin pistelaskennasta.
16 §
Junior Cup:n kilpailijoiden pisteet lasketaan siten, että kunkin osakilpailun voittaja saa 50 pistettä, toinen
49, kolmas 48 jne. siten, että vielä 50 kilpailija saa 1 pisteen. Sarjavoittaja on siis kilpailija, jonka kolmen
parhaan osakilpailun pisteiden summa on suurin. (Enimmäismäärä on 150 pistettä). Jos kilpailussa tulee
jaettuja sijoja, lasketaan pisteet matemaattisesti keskiarvon mukaan (esim. jaetusta toisesta sijasta saa
kumpikin kilpailija 48,5 pistettä). Jos kaikkia osakilpailuja ei pystytä hiihtämään, niin pisteet lasketaan
ottamalla kaksi (2) parasta kolmesta (3).
17 §
Seura Cup:n pisteitä lasketaan siten, että jokainen 6-10 -vuotias maaliin hiihtänyt kilpailija tuo seuralleen
kaksi (2) seurapistettä ja sarjoissa 11-12 -vuotta yhden (1) seurapisteen.
18 §
Seura Cup:n voittaa se seura, joka on kerännyt eniten osallistujapisteitä kolmesta osakilpailusta. Jos
kaikkia osakilpailuja ei pystytä hiihtämään, niin pisteet lasketaan ottamalla kaksi parasta kolmesta.
19 §
Keväällä järjestetään palkitsemistilaisuus, jossa Satakunnan Hiihto ry mahdollisen yhteistyökumppaninsa
kanssa palkitsee kolme (3) parasta Cup-seuraa, sekä Junior Cup:n sarjojensa kolme (3) parasta hiihtäjää.
20 §
Osakilpailun järjestäjän tulee mahdollistaa vammaisen urheilijan osallistumisen kilpailuun ohjaajan
kanssa. Ohjaajalla tulee olla selkeä merkki, että hän toimii kilpailijan ohjaajana (esim. liivi). Ohjaajan
tarvitseva kilpailija pyritään järjestäjän toimesta lähettämään kilpailuun sarjansa viimeisenä. Ohjaajan
tulee hiihtää kilpailijan edessä ja hän voi tarvittaessa laskuissa tukea urheilijaa tarttumalla tämän
sauvaan. Tarvittavista toimista sovittava etukäteen tuomarineuvoston kanssa.
21 §
Nämä säännöt on tarkastettu ja hyväksytty johtokunnan kokouksessa 31.10.2016 käytettäväksi
toistaiseksi.

