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ESIPUHE

Kiipeilykilpailut ovat toimineet tähän asti Suomessa melko vaihtelevin tavoin. Boulderkilpailuissa kilpailumenetelmät ovat vaihdelleet eniten. Tämä opas pyrkii saattamaan SuomiCup- ja SM-kilpailutoimintaa yhdenmukaisemmaksi, sekä madaltamaan
kilpailujen järjestämisen kynnystä Suomen Kiipeilyliiton jäsenseuroissa.
Oppaaseen on koottu hyviksi havaittuja käytänteitä kilpailujen järjestämisessä, mutta
oppaan rakentumisprosessin aikana on myös päätetty asioista, joita ei Kiipeilyliitossa
aikaisemmin ole kovin tarkasti määritelty. SuomiCup- sekä SM-kilpailuissa noudatetaan pääosin kansainvälisen kilpakiipeilyn kattojärjestön IFSC:n mukaisia sääntöjä ja
ohjeita. Oppaassa käsitellään myös joiltakin osin niiden sovelluskäytänteitä Suomen
kilpailuissa. Oppaan sisältämän tiedon lähteinä ja apuna sen jäsentämisessä ovat
toimineet useat kiipeilykilpailuiden saralla kokeneet henkilöt.
Tässä kiipeilykilpailun järjestäjän oppaassa käsitellään SM- sekä SuomiCup-kilpailujen järjestäminen. Kilpailumuotoina ovat lead- ja boulderkilpailut. Opasta voidaan
soveltaa myös muiden, pienimuotoisempien ja epävirallisempien kilpailujen järjestämiseen, sillä se sisältää monia yleisiä kilpailujen järjestämiseen liittyviä asioita, jotka
ovat hyvin samankaltaisia riippumatta kilpailun tasosta tai mittakaavasta.
Aloittelevalle kilpailun järjestäjälle: Älä siis pelästy ”sääntöjen ja määräysten” määrää,
kisan järjestäminen hyvällä porukalla on hauskaa ja palkitsevaa. Epävirallisia kisoja
voi järjestää myös noudattamatta kirjaimellisesti kaikkea tässä oppaassa mainittua.

Pääasia on, että kisoja järjestetään!

Opas on tehty opinnäytetyönä Suomen Kiipeilyliiton toimeksiannosta Rovaniemen
Ammattikorkeakouluun, johon oppaan tekemisestä on kirjoitettu opinnäytetyöraportti. Opas on laadittu marraskuun 2010 ja tammikuun 2011 välisenä aikana.
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SUOMEN KIIPEILYLIITTO
SKIL RY. JA KILPATOIMINTA

OPPAAN RAKENNE

Kilpailun järjestäjän opas on rakennettu aihealueissa kronologisesti edeten. Alussa käsitellään ennen kilpailua
hoidettavat asiat mm. kilpailun järjestämispäätöksestä kisajulisteeseen ja kisaorganisaation nimeämiseen. Tämän
jälkeen käydään läpi itse kilpailutapahtuma järjestäjän näkökulmasta. Oppaan loppuun on kerätty muita huomioon
otettavia asioita sekä esimerkkimallit kilpailuorganisaatiosta sekä kahdesta erilaisesta kilpailuaikataulusta. Lisäksi
lopussa on liitteenä kilpailujärjestäjän ”check list”, josta voi
tarkistaa, että tarvittavat asiat on huomioitu ja hoidettu kilpailua järjestettäessä.

Suomen Kiipeilyliitto ry. (SKIL) perustettiin vuonna 1994
ja sen tarkoituksena on edistää suomalaista kiipeilyharrastusta. Suomalaisen kiipeilyn kattojärjestönä toimimisen
lisäksi Suomen Kiipeilyliitto hoitaa yhteyksiä kansainvälisiin kiipeilyjärjestöihin. SKIL:n sisällä toimivat nuoriso-,
kilpailu ja koulutusvaliokunnat. SKIL on jäsenenä seuraavissa järjestöissä: UIAA (Union Internationale des Associations d’Alpinisme), IFSC (International Federation of Sport
Climbing) sekä SLU (Suomen Liikunta ja Urheilu). IFSC on
kansainvälisen kilpakiipeilyn kattojärjestö, jonka jäsenenä
SKIL noudattaa sen antamia säädöksiä siten kuin ne SKIL:n
toimintaa koskevat.

HUOM. Oppaassa ei käydä tarkemmin läpi eri kiipeilykilpailujen sääntöjä, vaan kilpailua käsitellään järjestäjän näkökulmasta. SuomiCup- ja SM-kilpailuissa noudatettavat
IFSC:n kilpailusäännöt löytyvät päivitettyinä Internetistä.
Linkki näihin sääntöihin löytyy Suomen Kiipeilyliiton Internet-sivuilta osoitteesta www.climbing.fi. Samasta osoitteesta löytyy myös linkki IFSC:n kilpailun järjestäjän käsikirjaan
(Organiser’s Handbook). Lisätietoja siitä, miten kansainvälisiä sääntöjä sovelletaan Suomen kilpailuissa, voi tiedustella kilpailuvaliokunnalta.

Kiipeilyssä järjestetään Suomi-, EM- ja MM- cup -kilpailuja
sekä SM-, PM-, EM- ja MM -kilpailuja. Suomessa tärkeimmät kilpailut ovat vuorovuosina eri Pohjoismaissa järjestettävien PM-kilpailujen lisäksi SuomiCup- ja SM-kilpailut,
mutta myös SM-tason ulkopuolella olevia, pienimuotoisempia kilpailuja järjestetään. SM-tason kilpailut kuuluvat
antidopingtoiminnan piiriin. Suomen Kiipeilyliiton jäsenseurat voivat halutessaan ja SKIL:n kilpailuvaliokunnan hyväksynnän saatuaan järjestää SuomiCup- tai SM-kilpailuja.
SKIL valvoo SM-tason kilpailujen järjestämistä ja tukee sitä
eri tavoin.

Toivottavasti oppaasta on apua ja iloa Sinulle, joka olet halukas
järjestämään kiipeilykilpailuja!
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KILPAKIIPEILYN MUODOT

Seuraavassa esitellään tiiviisti Suomessa järjestettävien kiipeilykilpailujen muodot. Pääosassa ovat boulder- ja leadkilpailut. Jää- sekä nopeuskiipeilykilpailuihin luodaan vain
lyhyt katsaus, sillä ne ovat ainakin toistaiseksi olleet Suomessa hyvin marginaalisia tapahtumia.

kisana, ja finaalit on-sightina.
Junioreiden viralliset sarjat Junior sekä Youth A & B kiivetään IFSC:n sääntöjen mukaisesti. Epäviralliset lasten Kids
A & B sarjat kiivetään usein yläköydellä, mutta muuten virallisten sääntöjen mukaisesti.
Kisan voittaa kiipeämällä korkeimmalle. Otteet on pisteytetty ja viimeinen ote, jota kiipeilijä koskettaa ennen putoamistaan, jää kiipeilijän tulokseksi. Kisareitit pyritään rakentamaan niin, että vain yksi kilpailija selvittää reitin ylös asti
ja muut tipahtavat aiemmilta otteilta.

Lead-kilpailu
Lead-kilpailussa (usein käytetään myös nimityksiä köysi- tai
vaikeuskilpailu) kilpailureitit kiivetään rakennetuilla, yli 12
metriä korkeilla kiipeilyseinillä (kiipeilyreitin minimipituus
15 m) köysivarmistuksella liidamalla eli alaköysikiipeilynä.
Tässä lajissa nopeus ei ratkaise, vaikka kisassa onkin aikaraja: 6-8 minuuttia reittiä kohti. Kisa voidaan kiivetä joko;

Boulderkilpailu
Boulderklpailuissa kiivetään ilman köyttä matalia reittejä,
joilla kiipeilijän alin kehon osa ei saa ylittää kolmen (3) metrin korkeutta patjasta. Patjat turvaavat alastulon ja kisaajilla
on useampi mahdollisuus yrittää kiivetä kilpailureitit, kuitenkin vähiten yrityksiä käyttänyt voittaa. Pisteitä saa reitin
loppuun kiipeämisestä ja ns. bonusotteista. Boulderkilpailuissa noudatetaan muutoin IFSC:n virallisia sääntöjä, mutta karsinta toteutetaan usein sovelletusti. Tällöin kyseessä
on ns. ”massakarsinta”, jossa kaikilla kiipeilijöillä on tietty
aika (esim. 4h) kiivetä karsintareittejä, minkä jälkeen finaaliin pääsyn määrää kiivettyjen reittien määrä.

1) on-sight-kisana eli kiipeilijät eivät saa ennen kisasuoritusta kiivetä kisareittiä tai edes nähdä, että joku muu kiipeää sitä. Kisareitin ongelmat on siis ratkaistava omin päin.
tai
2) flash-kisana eli kilpailijat saavat nähdä karsinnoissa ja
semifinaaleissa toistensa suoritukset. Tällöin käytetään esikiipeilijää, jonka suoritusta kaikki kisaajat saavat seurata.
Kilpailijoille voidaan myös näyttää nauhoitettu esikiipeily.
Usein karsinnat ja mahdolliset semifinaalit kiivetään flash-
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Nopeus- ja jääkiipeilykilpailut

Jääkiipeily muistuttaa vaikeuskiipeilyä eli tapahtuu köydellä varmistettuna, mutta kiipeily tapahtuu keinotekoisella
jäädytetyllä seinällä. Kilpailijat käyttävät jääkiipeilyvarusteita; jäähakut käsissä ja jääraudat kengissä. Korkeimmalle
kiivennyt voittaa. Suomessa jääkiipeilykilpailuja ei kilpailijoiden ja järjestäjien vähäisen määrän vuoksi järjestetä
usein.

Nopeuskiipeilykilpailussa ratkaisevaa on vauhti, eli voittaja
on se, joka nopeimmin kiipeää kisareitin loppuun. Kilpailuissa on karsinta- ja finaalikierros, ja kiipeily tapahtuu yläköydellä. Sarjoja on yleensä kaksi: miehet ja naiset.
Esimerkki kilpailun kulusta: Kilpaillaan parikilpailuna, eli
kaksi kilpailijaa kiipeää samaan aikaan vierekkäisillä reiteillä. Voittaja on se, jolla on nopein yhteenlaskettu aika.
Häviäjä putoaa jatkosta. Tällöin kisataan samantapaisella
kaaviolla kuin tennisturnauksissa, joten lopuksi jäljellä on
vain kaksi kilpailijaa, jotka finaalissa ratkaisevat kokonaisvoiton.

Jääkiipeily kuuluu UIAA:n alaisuuteen, muut kisalajit
IFSC:iin. Lisätietoa kilpakiipeilyn eri lajeista löytyy IFSC:n
ja UIAA:n Internet-sivuilta osoitteista:
http://www.theuiaa.org/ sekä
http://www.ifsc-climbing.org/.

On kuitenkin olemassa erilaisia formaatteja, joilla nopeuskiipeilykilpailu voidaan viedä läpi. Vaihtelua on mm. reittien
määrissä. Nopeuskiipeily on erittäin suosittua Itä-Euroopan
maissa, mutta on Suomessa ja muualla länsimaissa melko
harvinainen kisamuoto.
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ENNEN KILPAILUA

Hyvissä ajoin ennen kilpailua
Kilpailuluvan hakeminen ja kilpailusta
tiedottaminen
Suomen Kiipeilyliiton jäsenseurat voivat hakea lupaa järjestää SuomiCup- tai SM-kilpailuja. Lupaa haetaan kilpailuvaliokunnalta, joka valitsee järjestäjät hakemusten perusteella. Hakemuksessa on kerrottava, mikä kilpailumuoto
(boulder / lead / muu) on kyseessä. Järjestävä seura voi
halutessaan liittää kilpailun SuomiCupiin, jolloin kilpailun
on täytettävä tietyt kriteerit. Tämä tarkoittaa käytännössä
sitä, että kilpailussa noudatetaan IFSC:n sääntöjä (joiltain
osin sovellettuina).
Kilpailun järjestämislupahakemukset voi lähettää osoitteeseen kilpailu@climbing.fi.

Kilpailujuliste

Järjestävän seuran on tiedotettava kilpailusta kilpailuvaliokunnalle viimeistään 6 kk ennen itse kilpailua. Liiton tasolta
informoidaan sitten muita jäsenseuroja kilpailusta ja siirretään tieto kilpailukalenteriin. SM-tason kilpailuista tiedotetaan Kiipeilyliiton Internet-sivuilla ja haluttaessa myös
Kiipeily-lehdessä, jolloin Kiipeilyliiton on saatava tieto kilpailusta mahdollisimman aikaisin. (Aineistopäivät löytyvät
SKIL:n Internet-sivuilta sekä Kiipeily-lehdestä.) Järjestävän
seuran kannattaa tiedottaa kilpailusta mahdollisimman aikaisin ja laajasti eri paikoissa: suositut suomalaiset kiipeilysivustot, seuran omat tiedotuskanavat yms.

Kilpailujulisteessa / kisakutsussa on oltava näkyvillä:

Kilpailusarjat ja ikärajat
SuomiCup-kilpailuissa ja SM-kilpailuissa on oltava naisten
ja miesten sarjat. Virallisten sarjojen lisäksi kilpailussa voi
olla avoimia sarjoja, esim. ”toppahousut”. SuomiCup-kilpailuissa osallistujan alaikäraja on 14 vuotta (osallistujan
on kilpailuvuonna täytettävä 14 vuotta). Aikuisten SM-kilpailuissa vastaava ikäraja on 16 vuotta.
Junioreiden kilpailuissa sarjat ovat Junior, Youth A & B ja
yleensä Kids A & B. Näiden sarjojen ikärajat vaihtelevat
vuosittain. IFSC:n sääntöjen mukaan nuorten maailmanmestaruuskilpailuissa Youth B-sarjassa kilpailijat ovat 14
- 15 -vuotiaita, Youth A-sarjassa 16 - 17 -vuotiaita ja Juniorsarjassa 18 - 19 -vuotiaita. Tarkempia tietoja Suomen juniorisarjoista voi tiedustella kilpailuvaliokunnalta.

•

Kilpailun ajankohta ja paikka

•

Kilpailun johtaja, päätuomari sekä pääreitintekijä

•

Kilpailusarjat

•

Ennakkoilmoittautumisen päättymisajankohta, mielellään viimeistään 1 viikko ennen kilpailua.

•

Kilpailun alustava aikataulu (Tarkempi aikataulu ilmoitetaan päivää tai paria ennen itse kilpailua kun ennakkoon ilmoittautuneiden määrä on selvillä.)

•

Osallistumismaksu (Summan järjestävä seura saa
päättää itse, mutta tavallisesti ennakkoon ilmoittautuessa osallistumismaksu on edullisempi. Näin edistetään kilpailijoiden ilmoittautumista ajoissa.)

•

Yhteystiedot järjestävään tahoon

•

Sponsorit

•

SKIL-logo

Muissa kuin SuomiCup- tai SM-kilpailuissa riittää, että kilpailuvaliokunnalle tehdään ilmoitus kilpailun järjestämisestä. Muilta osin ei kilpailutiedotteilta / -kutsuilta vaadita
tiettyjen kriteerien täyttämistä.
HUOM. Jos olet järjestämässä epävirallisempia kilpailuja,
tarkista kilpailukalenterista ja kilpailuvaliokunnalta, että samana viikonloppuna ei järjestetä SuomiCup- tai SM-kilpailuja.
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SKIL:n tuki kilpailun järjestämiseen

Kilpailun yhteistyökumppanit ja
SKIL-logo

SKIL tarjoaa järjestävälle SKIL-jäsenseuralle tukea SuomiCup- ja SM-kilpailujen järjestämiseen. Tuki kohdistetaan
reitintekoon ja tuomarointiin. Lisäksi kilpailuvaliokunnalta
saa neuvoa kilpailun järjestämiseen liittyvistä yleisistä asioista. Suoraa rahallista tukea ei anneta. Kilpailuvaliokunta
osallistuu apuhenkilökunnan kulukorvauksiin (matkakorvaukset ja päivärahat), mutta reitintekijöiden palkat järjestävä
seura maksaa itse. Kiipeilyliitolta saatavista tuista kilpailun
järjestämiseen on sovittava ennen kilpailua kilpailuvaliokunnan kanssa.

Kilpailun järjestäjän ei ole välttämätöntä hyväksyttää kilpailuvaliokunnalla kilpailulle mahdollisesti hankittuja yhteistyökumppaneita. Näin ollen yhteistyökumppanit voidaan
valita vapaasti, mutta urheilun eettisten periaatteiden vastaisten tahojen mainonta kilpailussa ei ole sallittua. Tällaisia ovat esimerkiksi tupakka- ja alkoholituotteet.
Suomen Kiipeilyliiton logoa on käytettävä kaikissa SuomiCup- ja SM-kilpailuja koskevissa virallisissa papereissa.
Tällaisia ovat mm. tuomarointiin ja reitintekoon liittyvät
dokumentit sekä kilpailujuliste ja aikataulut.

Jokainen jäsenseura on oikeutettu hakemaan Kiipeilyliitolta seuratukea. Sitä ei kuitenkaan ole tarkoitettu tukemaan
suoraan kilpailujen järjestämistä.
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Kilpailuorganisaatio

tävän seuran tulee huolehtia muun tuomariston asianmukaisesta kouluttamisesta ennen kilpailua.

Seuraavassa käydään läpi kilpailun järjestämiseen tarvittavaa henkilöstöä. Tulee huomioida, että henkilöstön kokoonpanossa ja laajuudessa on aina jonkin verran kilpailukohtaista vaihtelua, ja että kisaorganisaatiossa yhdellä henkilöllä voi olla useampikin rooli. Kokemuksen karttuessa
kisat kyetään järjestämään pienemmällä porukalla.

Päätuomarin tehtävänä on nimetä muista tuomareista
myös tarvittava määrä henkilöitä (vähintään yksi) valvomaan karsintoja vilppitilanteiden varalta. Tämä vaatimus
koskee ”massakarsintoja” boulderkilpailuissa (ks. kohta
KILPAKIIPEILYN MUODOT > Boulderkilpailu).

Oppaan lopun liitteistä löytyy mallipohja kisaorganisaatiosta.

Kilpailun johtaja
Kilpailun johtajalla on kilpailuun liittyvissä asioissa aina
viimeinen sana. Kilpailun johtajan tulee olla henkilö, jolla
on mielellään runsaasti kokemusta kilpailutoiminnasta.
Ongelmatilanteessa hänen tulee kyetä toimimaan sen vaatimalla tavalla. Kilpailun johtajan tehtävänä on valvoa, että
kaikki kilpailun kulkuun liittyvät asiat sujuvat ongelmitta,
ja että kaikki tarvittavat puitteet (varusteet ja henkilöstö)
ovat asianmukaiset. Lisäksi kilpailun johtaja laatii kilpailun
aikataulut ja pitää huolen siitä, että niissä pysytään.

Tuomarit
Kilpailussa täytyy olla riittävä määrä tuomareita kilpailun
laajuuteen nähden. Tämä tarkoittaa yhtä päätuomaria sekä
vähintään yhtä reittituomaria jokaista kiivettävää reittiä
kohden sekä boulder- että lead-kilpailussa. SuomiCup- ja
SM-kilpailujen päätuomarit tulevat SKIL:n puolesta. Järjes-

Boulderkilpailujen finaalien kulussa on hyvä huomioida,
että jos vain kaksi kilpailijaa (nainen ja mies) kiipeävät yhtä
aikaa, työllistää se ainoastaan kolme tai neljä toimitsijaa
(kaksi reittituomaria ja yksi tai kaksi ajanottajaa riippuen
reittien läheisyydestä). Jos finaalissa kiipeilijöitä on yhtä
aikaa useampia, tarvittaisiin paljon enemmän henkilöitä
järjestäjän puolelta.

Reitintekijät
Kilpailussa täytyy olla nimettynä pääreitintekijä sekä tarvittava määrä avustavia reitintekijöitä. Pääreitintekijä voidaan
lähettää kilpailuun SKIL:n puolesta. Tämä pääreitintekijä
nimeää ja ohjeistaa itselleen sitten apureitintekijät, jotka
voivat tulla kilpailua järjestävän tahon puolesta. Kilpailupäivänä reitintekijät ovat vastuussa reiteistä (otteiden tarvittava kiristys yms.)

Varmistajat
Lead-kilpailuissa varmistajia on oltava nimettyinä riittävä
määrä. Tämä tarkoittaa vähintään kaksinkertaista määrää
kiivettäviin reitteihin nähden. Kilpailun johtaja voi halutes-
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Toimitsijat

saan määrätä back-up-varmistajia, jolloin kiipeilijällä on
kiivetessään kaksi varmistajaa. Varmistajien tulee tuntea
IFSC:n viralliset säännöt siten kuin ne koskevat heidän toimintaansa. Järjestävän seuran tulee huolehtia varmistajien
kouluttamisesta ennen kilpailua.

Kilpailukohtaisesti on nimettävä tarvittava määrä toimitsijoita erilaisiin tehtäviin. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä (tärkeimmät tehtävät lihavoituina):

Esikiipeilijät
Naisten reiteillä esikiipeilijän tulee olla nainen, miesten reitillä mies. Ks. myös kappale KILPAKIIPEILYN MUODOT >
Lead-kilpailu > flash-kisa.

•

ilmoittautumisten ja kisamaksujen vastaanottaminen

•

kilpailijoiden ohjaaminen oikeisiin paikkoihin ja informointi

•

eristys- ja lämmittelytilan valvominen

•

tulospalvelusta vastaaminen

•

Ensiapuvastaava (Ks. kohta ENNEN KILPAILUA >
Turvallisuus > Ensiapu ja hätätilanteet.)

•

tuomareiden avustaminen

•

kuuluttaja

•

kilpailijoiden ruokavastaava

•

palkintovastaava

•

rakenteista ja siivouksesta huolehtiminen

•

reittien purkaminen ja kilpailujen jälkeen uusien reittien teko

Reittien putsaajat
Reittien putsaustoiminnasta ja siihen tarvittavista henkilöistä päättävät kilpailukohtaisesti päätuomari sekä pääreitintekijä. Lead-kilpailuissa reitti on putsattava vähintään
joka 20. kilpailijan jälkeen, boulderkilpailuissa aina, kun
kilpailija sitä pyytää.

Videokuvaajat ja valokuvaajat
Lead-kilpailussa tulee olla nimettyinä videokuvaajat, jotka
hoitavat tuomarointia varten olevat reittien kuvaukset (ks.
myös kappale KILPAILUN AIKANA > Tuomarointi). Lisäksi
voidaan nimetä erikseen kilpailua muutoin videokuvaava(t)
henkilö(t) sekä valokuvaaja(t).

Järjestävän seuran tulee huolehtia toimitsijoiden riittävästä
perehdyttämisestä hyvissä ajoin ennen kilpailua. On erittäin tärkeää, että toimitsijoilla on yhtenäinen asustus helppoa tunnistamista varten. Toimitsijoiden ei tule keskustella
urheilijoiden kanssa, ellei heitä ole toisin ohjeistettu.
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Kilpailun puitteet
Yleistä
Kansainvälisen kilpakiipeilyn kattojärjestön IFSC:n säännöistä löytyvät tarkat kriteerit vaatimuksille kilpailun puitteista. SuomiCup- ja SM-kilpailuissa näitä vaatimuksia
noudatetaan pääpiirteissään, mutta usein soveltaen. Seuraavassa on esitelty yleisiä käytänteitä kilpailun puitteista.
Lisätietoja ja neuvontaa saa ottamalla yhteyttä kilpailuvaliokuntaan. Tarvittaessa kilpailupaikalle voidaan järjestää
liiton puolesta henkilö tarkastamaan kilpailun puitteiden
soveltuvuus.

Tilat
Kilpailualue
Kilpailualue on rajattava selkeästi yleisöstä ja kaikesta
muusta kuin itse kilpailun kiipeilytoiminnasta. Kilpailualuetta on lisäksi valvottava asiattoman toiminnan pitämiseksi
sen ulkopuolella. Tätä valvontatoimintaa voi hoitaa esimerkiksi päätuomari tai siihen erityisesti nimetty toimitsija.

valvomaan on nimettävä toimitsija. Huom. Kilpailijoiden
saapuessa eristystilaan tulee heiltä ottaa talteen puhelimet
sekä kaikki välineet, joilla on mahdollisuus olla Internet-yhteydessä. Nämä luovutetaan takaisin kilpailijoille kilpailun
päätyttyä.

Dopingtestaustila
Mahdollista dopingtestausta varten kilpailupaikalla tulee
olla järjestettynä suljettu tila, jossa testattavalla on riittävästi juotavaa, sekä pääsy wc-tiloihin. Antidopingtoimikunta informoi kilpailun järjestäjiä tarpeellisista toimenpiteistä, jos testit kilpailuissa tehdään.

Varusteet
Kaikkien kiipeilyyn käytettävien varusteiden on täytettävä
asianmukaiset turvallisuusnormit. Ks. myös kohdat ENNEN KILPAILUA > Turvallisuus sekä KILPAILUN AIKANA.

Palkinnot
Palkinnoista saa kilpailua järjestävä seura päättää itse. SMkisoissa mitalisijojen urheilijoille annetaan mitali tai pokaali.

Verryttely- ja eristystila
Kilpailijoille on järjestettävä asianmukainen verryttely- ja
eristystila, jossa on oltava pieni erillinen kiipeilyseinä sekä
helppo pääsy wc-tiloihin. On tärkeää, että verryttelytilan
puitteet ovat kaikille kilpailijoille tasapuoliset. Tätä tilaa
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Turvallisuus

Ensiapu ja hätätilanteet
Kilpailun ajaksi tulee nimetä henkilö, joka on vastuussa ensiaputoiminnasta. IFSC:n sääntöjen mukaisesti kilpailussa
vaaditaan lääkärin paikallaoloa. Suomessa kiipeilykilpailussa tulee olla nimettynä ensiavusta vastaava ensihoidon
ammattilainen. Tämän henkilön asun tulee olla sellainen,
että hän on helposti tunnistettavissa (paita tms.). Kilpailupaikalta tulee myös ehdottomasti löytyä asianmukaiset
ensiapuvälineet.

Kiipeilykilpailuissa esiintyy monia tilanteita, joissa turvallisuusnäkökohdat on otettava erittäin tarkasti huomioon.
Tämä pätee niin itse kiipeilytoimintaan kuin kilpailun järjestämiseen ja organisointiin.

Reitinteko
Jo reitinteon aikana on huomioitava niin työntekijöiden
kuin sivullisten turvallisuus. Reitintekotilanteessa on useita
vaaratekijöitä, kuten putoavat otteet ja työkalut, sekä nostolaitteet, tikapuut yms. Reitintekoalue on työmaa-aluetta,
joka on rajattava selvästi. Jos kiipeilytilaa ei ole suljettu kiipeilijöiltä tai sivullisilta työskentelyn ajaksi, tulee näitä henkilöitä informoida selkeästi käynnissä olevasta toiminnasta. (Ks. myös KILPAILUN AIKANA > Muita asioita > Patjat
ja putoamisalue.)

Kilpailupaikalla on oltava hyväksytty ja ajantasainen tapahtuman turvallisuussuunnitelma. Tällaisen laatimiselle
löytyy valmiita pohjia mm. Suomen Liikunnan ja Urheilun
sekä Pelastuslaitoksen Internet-sivuilta, www.slu.fi ja www.
pelastuslaitos.fi.

Kiipeilytoiminta
Sekä kilpailijoiden että kilpailua järjestävän tahon käyttämien varusteiden tulee täyttää turvallisuusnormit. Tämä
pätee myös varmistustoimintaan. Kilpailun päätuomari voi
tarkastaa välineet ja toimintatavat, ja tarvittaessa hän voi
määrätä toimenpiteitä puutteellisen toiminnan / varusteiden korjaamiseksi. Kilpailun järjestäjän tehtävä on huolehtia siitä, että varmistaja tuntee turvallisen toiminnan vaatimukset ja noudattaa niitä.
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KILPAILUN AIKANA

Seuraavassa käsitellään kilpailun kulkua järjestävän tahon
näkökulmasta. Kilpailusäännöistä (IFSC) löytyvät tarkat tiedot mm. karsintojen ja finaalien kulusta, pistelaskumenetelmistä ja tuomaroinnista.

Tekninen kokoontuminen
Ennen kilpailun aloittamista pitävät kilpailun johtaja, päätuomari sekä pääreitintekijä teknisen kokoontumisen, johon osallistuvat kaikki joukkueenjohtajat ja joukkueisiin
kuulumattomat urheilijat. Tässä kokouksessa kilpailijoille
kerrotaan kilpailun kulkuun liittyvät olennaiset asiat, kuten
se, miten reitit on merkitty ja onko kilpailussa poikkeuksia
IFSC:n virallisiin sääntöihin. Kokouksessa on lisäksi kerrottava kilpailuaika, kilpailun toimintatyyppi (esim. flash
/ on-sight lead-kilpailussa tai mahdollinen massakarsinta
boulderkisassa), pakolliset klipit sekä mahdolliset reitin rajaukset (esim. teipein rajatut kielletyt reitin / seinän osat).
Kokouksessa esitellään kilpailun vastuuhenkilöt, jotta kilpailijoille on selvää kenen puoleen he kääntyvät kysymyksissään (kilpailunjohtaja). Kokouksessa esitetään myös
karsintakierroksen virallinen starttilista. Teknisen kokouksen ajankohdaksi suositellaan kilpailupäivän alkua (esim.
ennen eristystilan aukeamista kiipeilijöille).

Reittikartat ja reittien esitarkastus
Lead-kilpailussa jokaisesta kilpailureitistä on otettava digikameralla kuvat yhdestä pisteestä (alhaalta samasta pis-

teestä, missä reittituomari on). Pääreitintekijä sekä päätuomari pisteyttävät reittien otteet, ja heidän ohjeidensa mukaan kisan järjestäjä tekee reiteistä paperiset reittikartat eli
topot. Reittikartat on pidettävä salassa ja niiden sisällöstä
ovat tietoisia ainoastaan pääreitintekijä, päätuomari sekä
kisanjohtaja. Reittituomareille reittikartat luovutetaan vasta
juuri ennen kyseisen reitin kilpailukierrosta.

Tuomarointi
Kilpailussa on oltava kokenut päätuomari, joka tuntee tuomarointiin, aikarajoihin sekä pisteiden laskuun liittyvät täsmälliset ohjeet (löytyvät IFSC:n säännöistä). Päätuomarin
tulee hyväksyä muut tuomarit ja ohjeistaa heidät. Reittituomarit konsultoivat tarvittaessa päätuomaria ongelmatilanteissa.
Lead-kilpailuissa jokaisen kiipeilijän kaikki kiipeämät reitit
tulisi videoida tuomarointia ja mahdollisia protestitilanteita varten. SM-kilpailuissa on kaikkien reittien videointi pakollista, muissa kilpailuissa on videoitava vähintään finaalireitit. Jokaisella reitillä tulee olla oma kameransa.
Kiipeilyliiton Internet-sivuilta kilpailun järjestämisen ohjeistuksesta löytyy esimerkki boulderkilpailujen pistelaskusta
sekä malli massakarsintojen pistekortista.

Startti- ja tuloslistat sekä aikataulut
Kilpailijoiden starttijärjestys on oltava karsinnoissa arvottu
(poikkeuksena boulderkilpailujen massakarsinnat), finaalit kiivetään käänteisessä sijoitusjärjestyksessä (karsintojen paras kiipeää finaalireitit viimeisenä). Viimeisin versio
starttilistoista julkaistaan, kun kaikki kilpailijat ovat ilmoittautuneet. Starttilistat laitetaan esille kilpailupaikalla ja on
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Muita asioita

suositeltavaa, että ne julkaistaan myös Internet-sivuilla.
Sekä kilpailijoille että yleisölle nämä listat sekä kilpailun
aikataulu on oltava hyvissä ajoin näkyvillä. Tuloslistat on
myös saatettava näkyville mahdollisimman pian tulosten
selvittyä. Sähköisiä tulostauluja ei vaadita, mutta halutessaan voi kilpailun järjestäjä sellaisia käyttää. Kaikki nämä
viralliset dokumentit on varustettava SKIL:n logolla.

Protestitilanteet
Protestitilanteessa joukkueenjohtajan tai joukkueeseen
kuulumattoman kilpailijan tulee antaa tieto protestista kirjallisena kilpailunjohtajalle ja maksaa protestimaksu. Protestimaksun tulee olla ilmoitettuna ennen kilpailun alkua.
Jos protesti hyväksytään, protestimaksu palautetaan joukkueenjohtajalle, muutoin summa jää kilpailun järjestäjälle.
Huom. Kilpailun finaalien päättymisen ja palkintojenjakoseremonian välissä on oltava IFSC:n sääntöjen mukainen
protestiaika.

Oppaan lopusta löytyy esimerkkiaikataulut sekä boulderettä lead-kilpailuista (LIITTEET 3 JA 4).

Kuuluttaminen ja äänentoisto
Kilpailussa on suotavaa olla käytössä äänentoistolaitteet
musiikkia ja kuulutuksia varten. Kilpailulle tulee nimetä
kuuluttaja, joka pitää kilpailua seuraavan yleisön ja kilpailijat ajan tasalla kilpailun etenemisestä. Kuuluttaja myös
esittelee kilpailijat ainakin finaalikierroksella.

Patjat ja putoamisalue
Boulderointireitit on suunniteltava turvallisiksi niin, että
koko putoamisalue on katettu, ja putoamisen tiellä ei ole
esteitä. Patjojen tulee myös olla asianmukaiset ja niiden
on pysyttävä paikoillaan kilpailun aikana. Lisäksi järjestäjän
on huolehdittava, että saatavilla on tarvittaessa siirrettäviä
patjoja. Reitin putoamisalueella ei saa olla muita kuin ko.
reittiä kiipeävä henkilö.

Kilpailun avaus ja päätös
Kilpailu tulee julistaa virallisesti avatuksi ennen ensimmäistä kilpailukierrosta kilpailun johtajan tai kuuluttajan
toimesta. Tällöin ilmoitetaan vielä selkeästi kilpailuaika ja
kilpailun yleinen aikataulu. Kilpailu päättyy palkintojenjakoseremoniaan.

Myös lead-kilpailuissa reitin alussa voidaan tarvita siirrettävää patjaa. Kisareittejä tulee voida kiivetä samanaikaisesti
ilman suurempia turvallisuusriskejä.

Kilpailijoiden tunnistettavuus

Palkintojenjakoseremonia

Kaikki finalistit on suositeltavaa varustaa numerolapuin,
jotta tuomarointi ja kilpailijoiden tunnistaminen on helpompaa. Kuuluttajan olisi hyvä esitellä kilpailijat.

Palkintojenjakoseremoniassa palkitaan ainakin finaalin
kolme parasta kilpailijaa sarjoittain. SM-kisoissa näille kilpailijoille luovutetaan mitali tai pokaali.
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KILPAILUN JÄLKEEN
NRO 1/09 6 e

Kilpailupaikka
Kilpailun päätyttyä kisaorganisaatiossa nimetyt henkilöt
vastaavat kilpailupaikan siivouksesta ja mahdollisten tilapäisrakenteiden purkamisesta sovitussa aikataulussa. Kilpailun järjestäjä päättää, jätetäänkö kilpailun reitit seinille
kiivettäviksi vai puretaanko ne pois. Kisaorganisaatiossa on
myös määritelty henkilöt, jotka vastaavat otteiden kiinnittämisestä ja uusien reittien tekemisestä seinille.

Tiedotus
Kisatulokset
Kisatulokset olisi hyvä saada julkaistua mahdollisimman
pian kilpailun jälkeen eri tiedotuskanavien välityksellä (kiipeilyfoorumit ja Internet-sivut).

Kisaraportti
SuomiCup- ja SM-kilpailuista kilpailun järjestäjän on tehtävä raportti kilpailuvaliokunnalle. Olisi myös mukavaa,
jos kilpailun järjestäjä tekisi kilpailusta raportin kuvineen
Kiipeily-lehteen. Jutun olisi hyvä sisältää ainakin kilpailun
tulokset sekä kuvia. Jos on kyseessä laajempi juttu, kannattaa ennen kirjoittamista ottaa yhteyttä Kiipeily-lehden päätoimittajaan.
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www.climbing.f i

LISENSSIT JA ANTIDOPING

1

KILPAILULISENSSI
Jokaisella kiipeilijällä, joka osallistuu Suomi-, EM- tai MM- cupiin, SM-, PM-, EM- tai MMkisoihin, on oltava voimassa oleva Suomen Kiipeilyliitto ry:n kilpailulisenssi.
Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvilla urheilijoilla tulee olla myös kansainvälinen
kilpailulisenssi.

Jokaisella kilpailuun osallistuvalla kilpailijalla on oltava voimassa oleva Suomen Kiipeilyliitto ry:n kilpailulisenssi. Kilpailulisenssin saa, kun ilmoittautuu kilpailun järjestäjälle
ja täyttää kilpailulisenssikaavakkeen. Lisenssikaavakkeen
kiipeilijä voi lähettää suoraan Kiipeilyliittoon tai antaa sen
kilpailun järjestäjälle.

Kilpailulisenssin saa kun ilmoittautuu kilpailunjärjestäjälle Suomessa ja täyttää
kilpailulisenssikaavakkeen. Kilpailulisenssikaavakkeita saa SKIL:n sivuilta www.climbing.fi
ja sen voi lähettää osoitteeseen Suomen Kiipeilyliitto ry Erätie 3, 00730 HELSINKI tai sen
voi antaa kilpailunjärjestäjälle ilmoittautumisen yhteydessä.
Kansainvälisiin kisoihin (PM-, EM- tai MM-kisoihin / cupiin) tarvittavan kansainvälisen
lisenssin hoitaa kilpailuvaliokunta (KIVA) Suomea edustaville urheilijoille.
Kilpailulisenssin omaava urheilija sitoutuu ilmoittautuessaan kisoihin noudattamaan
Suomen Kiipeilyliitto ry:n kilpailulle asettamia sääntöjä, sekä Suomen
Antidopingtoimikunnan ADT ry:n antidopingsäännöstöä. Suomen antidopingsäännöstöä
sovelletaan myös henkilöön, joka esim. seuran jäsenyyden perusteella edustaa Suomen
Kiipeilyliittoa.

Suomen kiipeilyliitto sitoutuu dopingin vastaiseen työhön
ja noudattaa kiipeilyn kansainvälisen kattojärjestön (UIAA),
Suomen Antidopingtoimikunnan (ADT) ja maailman Antidopingjärjestön (WADA) antamia määräyksiä ja ohjeita.
SuomiCupin osakilpailuissa on listaus kielletyistä aineista
pidettävä kilpailijoiden saatavilla. Kilpailijoiden tulee lisäksi
olla tietoisia antidoping-testauksen mahdollisuudesta SuomiCup- sekä SM-kilpailuissa. (Ks. myös kappale ENNEN
KILPAILUA > Kilpailun puitteet > Tilat.)

Suomen antidopingsäännöstöön sitoutuneet urheilijat voidaan kutsua dopingtestiin milloin
tahansa ja missä tahansa, kotimaassa tai ulkomailla.

Allekirjoittamalla kilpailulisenssin kilpailija sitoutuu noudattamaan antidopingsitoumusta.
Kilpailulisenssikaavake on ladattavissa SKIL:n Internetsivuilta osoitteesta www.climbing.fi, mistä löytyy myös lisätietoa antidopingtoiminnasta ja lisenssin sisältämästä
vakuutuksesta.
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KILPAILULISENSSI KAAVAKE

Nimi:_________________________________

Ikä:____________________

Osoite:____________________________________________________________

Puh:__________________________________

E-mail:_________________________________

Lisenssin voimassaolo alkaa:__________________2011
Lisenssin voimassaolo päättyy:________________2011
Lisenssin voimassaolo alkaa allekirjoituspäivänä ja on voimassa yhden vuoden siitä
eteenpäin.
Sitoudun noudattamaan Suomen Kiipeilyliitto ry:n kilpailulle ja kilpailijoille asetettuja
sääntöjä, sekä Suomen Antidopingtoimikunnan ADT ry:n antidopingsäännöstöä.
Antidopingsäännöstö:
(http://www.antidoping.fi/resourcedisplay.cfm?resfile=3d840cbc-d259-4103-9b04-a442942398f8)

Suomen Kiipeilyliitto ry:n kilpailusäännöt:
(http://www.climbing.fi/skil/?q=node/55)

Paikka ja aika:___________________________________________________

Allekirjoitus:____________________________________________________

Huoltajan allekirjoitus:____________________________________________
Suomen Kiipeilyliitto ry - Finnish Climbing Association
Osoite: Erätie 3 - Address: Erätie 3
00730 HELSINKI - FIN-00730 HELSINKI
Puh: (09) 348 13135 - Phone: +358 9 348 13135

17

MUUTA HUOMIOITAVAA

Kilpailujen livestreamaus
SM-kilpailuissa tulisi järjestää livestreamaus, joka mahdollistaa kilpailujen reaaliaikaisen seuraamisen Internetissä.
Muissakin kilpailuissa tämä on suositeltavaa.

Musiikin käyttö
Suomen Kiipeilyliiton jäsenseura saa kilpailuissa käyttää
musiikkia, sillä liitto on maksanut tekijänoikeusorganisaatioille asiaankuuluvat maksut. Jos kilpailua järjestävä taho
on kaupallinen, tulee sen itse varmistaa, että tarvittavat
tekijänoikeusmaksut on hoidettu. Huomioitava on myös
musiikin käyttö livestreamauksessa.

Perehdyttäminen kilpailun
järjestämiseen
Suomen Kiipeilyliitto suosittelee, että kilpailun johtajalla
olisi apunaan henkilö, joka on innokas oppimaan kilpailun järjestämisen käytäntöä. Tämän henkilön ei tarvitse
olla paikallisesta seurasta, vaan muiltakin paikkakunnilta
tulevat voisivat tulla kokeneen kilpailun järjestäjän oppiin.
Näin käytännön tietotaitoa saadaan levitettyä, ja mahdollinen kynnys kilpailun järjestämiseen madaltuu.
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LIITTEET

LIITE 1: Kiipeilykisaorganisaatio
LIITE 2: Kilpailujärjestäjän check list
LIITE 3: Boulderkilpailun esimerkkiaikataulu
LIITE 4: Lead-kilpailun esimerkkiaikataulu
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LIITE 1:
KILPAILUN NIMI & PVM

______________________________________________________

PAIKKA

______________________________________________________

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ

______________________________________________________

KILPAILUORGANISAATIO
Tehtävä

Nimi

Puhelinnumero

Kilpailun johtaja
Päätuomari
Muu tuomaristo
Pääreitintekijä
Avustavat reitintekijät

Tulospalvelu
Varmistajat
Esikiipeilijät
Reittien putsaajat
EA-vastaava
Kuvaajat
Reittikamerat
Muu videointi
Valokuvaus
Livestreamaus
Toimitsijat
Ilmoittautumiset
Eristystilan valvominen
Kuuluttaminen
Palkinnot
Muonitus
(Jne..Tehtävät kisakohtaisesti)
Kisan jälkeen:
•

Siivoaminen

•

Reittien purkaminen

•

Uusien reittien teko

•

Tiedotus
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LIITE 2:

KILPAILUJÄRJESTÄJÄN CHECK LIST
Tällä listalla voit pitää kirjaa siitä, että tarvittavat asiat kilpailun järjestämisessä on hoidettu ajallaan ennen itse kisaa. Merkitse listaan milloin ko. asia on tehty sekä siihen liittyvät tarvittavat lisätiedot. (Lisää listaan tarvittaessa muitakin tehtäviä,
joita ei tässä ole välttämättä mainittu.)

Milloin

Tehtävä

Yli 6 kk ennen kisaa

•

Järjestämisluvan
saamisen jälkeen

Ennen kisajulisteen
julkaisemista

Viim. 6 kk ennen kisaa

Kauan ennen ja
lähempänä kilpailua
Mahdollisimman
aikaisin ennen kilpailua
Kisan yksityiskohtien
selvittyä
Ennakkoilmoittautumisen
päätyttyä
Viim. Kisaa edeltävänä
päivänä
Ennen kisapäivää

Ilmoittautumisen päätyttyä

Hoidettu (X) Pvm.

Kilpailuluvan hakeminen ja mahd. selvitys
kisapaikan puitteista

• Luvan saaminen
SKIL-tuen hakeminen kulukorvauksiin:
•

Pääreitintekijä

•
•

Päätuomari
Kilpailun johtajan, päätuomarin ja pääreitintekijän nimeäminen

•

Sponsorien hankkiminen

• Alustavasta aikataulusta päättäminen
Kilpailusta tiedottaminen kilpailuvaliokunnalle:
Kisajuliste tehty ja lähetetty! (huom. kaikki siinä
tarvittavat asiat!)
Kisasta tiedottaminen eri foorumeilla (seura,
www-sivut)
Kisaorganisaation nimeäminen (tarvittaviin
henkilöihin yhteys)
Tapahtuman turvallisuussuunnitelma kunnossa
Tarkemmasta aikataulusta tiedottaminen
Reitit tehty
Kisapaikan puitteet kuntoon:
•

Kisa-alue

•

Eristys + verryttelytila

•

Dopingtestaustila

•

Tuomarointialue

•

Tulospalvelun paikka ja toiminta

•

Kuvaajien paikat

•

Äänentoistolaitteet ja kamerat

•

Livestreamaus

•

Muut varusteet

•

Palkinnot

•

EA-välineet

•

Muonitus

•

Jne.

Starttilistojen ja tarkan kisa-aikataulun julkaisu
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Lisätiedot

LIITE 3:

BOULDERKILPAILUJEN
ESIMERKKIAIKATAULU
KLO
9–9.30

Ilmoittautuminen

9.45

Reittien esittely

10–13

Karsinnat yhteislähtönä (”massakarsinta”)

15–17

Finaalit

Finaalien päätyttyä palkintojen jako
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LIITE 4:

LEAD-KILPAILUJEN
ESIMERKKIAIKATAULU
Tapanilassa järjestetään 17.4.

Lead

SM-kilpailut

KLO
9-9.30

Sarjat: aikuiset ja junnut

Ilmoittautuminen

2 Flash karsintaa, on-sight finaalit

9.30-9.45 Tekninen kokous
10.00

1. Karsintareitin katselu, flash

10.15

1. Karsintakierros alkaa

13.00

2. Karsintareitin katselu, flash

13.15

2. Karsintakierros alkaa, flash

Ilmoittautumiset 12.4 mennessä kaisarajala@hotmail.com
Mainitse : nimi, sarja, seura, syntymävuosi) Osallistumismaksu
20,– jälki-ilmoittautuneet 30,– (maksut tasarahana paikan päällä).

Junnusarjat: Juniorit (91-92) | Youth A (9394) | Youth B (95-96) | Kids A (97-98) yläköysi
| Kids B (99- ja jälkeen syntyneet) yläköysi.
ALUSTAVA AIKATAULU: Ilmoittautuminen klo 9-10. Reittien näyttö n. klo 10.00.

Tarkemmat aikataulut: seuraa nettisivuja www.climbing.fi

Antidoping: http://www.climbing.fi/skil/?q=node/58
HUOM! Kilpailijoilla tulee olla kilpailun kattava vakuutus.

Tauko 2. Karsintakierroksen jälkeen

17.30

Eristystila auki

18.00

Eristystila sulkeutuu

18-20

Finaalit

Erätie 3, 00730 Helsinki

www.climbing.fi

Finaalien päätyttyä palkintojen jako
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050 554 2218 | www.kiipeilykeskus.com

Suomen Kiipeilyliitto ry.
Erätie 3, 00730 HELSINKI
www.climbing.fi

