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LASKUVARJOURHEILUN SM-SÄÄNNÖT 2016

A. YLEISTÄ

Nämä säännöt koskevat sekä laskuvarjourheilukilpailuja että tunnelikilpailuja.

Näitä sääntöjä tulkittaessa on otettava huomioon, että tähän on kirjattu se, miten SM-kilpailujen säännöt poikkeavat 
FAI:n kilpailusäännöistä. Näitä sääntöjä on siis luettava rinnakkain FAI:n sääntöjen kanssa, muuten ei voi ymmärtää 
oikein sitä mitä eri sääntökohdat tarkoittavat.

Kilpailut toimeenpannaan kilpailukutsun ja seuraavien sääntöjen mukaisesti:

 Suomen Ilmailuliitto ry:n ”Yleiset Suomen 
mestaruuskilpailujen säännöt” (hyväksytty SIL:n lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2011)

 Laskuvarjourheilun SM-säännöt (15.6.2016), eli nämä 
säännöt

 FAI Sporting Code General Section (v. 1.2, voimassa 
1.1.2016 alkaen) 

 FAI Sporting Code Section 5 (1.3.2016) 
 Competition rules for FS and VFS, eli Section 5:n 

lajikohtainen liite (1.3.2016) 
 Competition rules for Indoor FS and VFS, eli Section 5:n 

lajikohtainen liite (1.3.2016) 
 Competition rules for AE, eli Section 5:n lajikohtainen liite

(1.3.2016) 
 Competition rules for Indoor Solo Freestyle, eli Section 

5:n lajikohtainen liite (1.3.2016) 
 Competition rules for D2W and D4W, eli Section 5:n 

lajikohtainen liite (1.3.2016) 
 Competition rules for CF, eli Section 5:n lajikohtainen liite

(1.3.2016) 
 Competition rules for S&A, eli Section 5:n lajikohtainen 

liite (1.3.2016) 
 Competition rules for CP, eli Section 5:n lajikohtainen liite

(1.3.2016) 
 FS 4 Intermediate-sarjan SM-säännöt (2.2.2015)
 FS 8 Intermediate-sarjan säännöt (11.5.2014)
 Freefly Intermediate-sarjan säännöt (1.4.2015)
 Laskuvarjourheilun tuomaritoiminnan yleiset säännöt SM-

kilpailuissa (11.5.2014) 

Jos jostain yllä mainituista säännöistä ehtii ennen kilpailuja ilmestyä uudempia versioita, 
Laskuvarjotoimikunta/Kilpailukomitea voi kilpailun järjestäjän esityksestä hyväksyä ne käytettäväksi.

FAI:n sääntöjen tulkintaperiaatteena on, että kun kansainvälisissä säännöissä puhutaan MM-kilpailuista, niin sillä 
tarkoitetaan SM-kilpailuja.

Kilpailujen paikka, aika, organisaatio, ilmoittautuminen, osallistumismaksut, lentonopeudet, käytettävät konetyypit, sekä 
tunnelin koon perusteella määräytyvät arvottavat muodostelmat ilmoitetaan kilpailukutsussa.

Sääntöjen tulkinnoista ja soveltamisesta vastaa ensikädessä ylituomari ja viimekädessä jury.

Kunkin kilpailijan tulee tarvittaessa esittää ennen kilpailujen alkua voimassa oleva FAI -lisenssi, ja laskuvarjokilpailuissa
hyppypäiväkirja sekä varjovarustusta koskevat asiakirjat. FAI -lisenssin sekä varjojen pakkausten ja tarkastusjaksojen 
tulee olla voimassa kilpailukutsussa ilmoitetun kilpailuajankohdan loppuun asti. Jos kilpailijan taidot eivät vastaa sitä 
mitä turvallisuuden kannalta kohtuudella voidaan odottaa, kilpailun johtaja voi kieltää osallistumisen. Kilpailun johtajan 
päätöksestä voi valittaa jurylle, joka tarvittaessa ratkaisee asian.

1 / 8



SUOMEN ILMAILULIITTO SM-SÄÄNNÖT
Laskuvarjotoimikunta 15.6.2016

Kilpailun järjestäjä voi nimetä kilpailuja varten erikseen turvallisuuspäällikön. Ellei sellaista ole nimetty, turvallisuus-
päällikkönä toimii kilpailupaikalle normaalisti nimetty turvallisuuspäällikkö, tai hänen puuttuessaan kilpailun johtaja.

B. ERITYISSÄÄNNÖT

Tässä kohdassa mainitut asiat ohittavat Section 5:ssä ja sen liitteissä mainitut näitä asioita koskevat säännöt kaikissa 
lajeissa ja sarjoissa, vaikka sääntökohtia ei olekaan tässä erikseen lueteltu. 

B1. OSALLISTUMINEN USEAMPAAN LAJIIN

Kilpailun järjestäjä voi rajoittaa kilpailijoiden osallistumista useampaan eri lajiin tai sarjaan samoissa kilpailuissa, jos 
LT/Kilpailukomitea hyväksyy rajoituksen. Mahdolliset rajoitukset on ilmoitettava kilpailukutsussa.

B2. HARJOITUSKIERROKSET JA NOPEUDEN MÄÄRITTÄMINEN

Tunnelikilpailuissa kilpailun järjestäjä päättää virallisten harjoituskierrosten ja nopeuden määrittämisvuorojen aikataulun.
Kilpailun järjestäjä voi myös päättää että tunnekilpailuissa ei ole virallisia harjoituskierroksia, jolloin harjoituskierrosten 
videoiden osalta noudatetaan samaa menettelyä kuin laskuvarjokilpailuissa. Kilpailijoille ja joukkueille on kuitenkin 
annettava mahdollisuus tunnelin nopeuden määrittämiseen.

Laskuvarjokilpailuissa ei tarvitse varata aikaa harjoituskierroksille. Niissä laskuvarjolajeissa, joissa suoritus arvostellaan 
videolta, on joukkueilla mahdollisuus antaa yksi harjoitussuoritus tuomareille arvosteltavaksi kilpailuja edeltävän 
tuomariseminaarin aikana. Tämä harjoitussuoritus voi olla mikä tahansa kilpailusääntöjen mukainen suoritus, eikä sitä 
ole tarvinnut hypätä kilpailupaikalla ennen kilpailun alkua. Se on tuotava arvosteltavaksi hyvissä ajoin ennen seminaarin 
päättymistä huomioiden kilpailujen aikataulu. Kilpailujen järjestäjän ei tarvitse järjestää videotallenteen tekemistä varten 
mitään laitteistoa. 

Laskuvarjokilpailuissa niissä lajeissa, joissa suoritusta ei arvostella videolta, ei ole harjoituskierroksia ellei 
kilpailukutsussa näin mainita.

B3. ARVONTOEN JULKISUUS

Mitään arvontoja ei tarvitse tehdä julkisesti, vaan ylituomari voi hoitaa arvonnat etukäteen.

B4. KIERROKSET, SUORITUSJÄRJESTYS JA OSALLISTUMINEN ERI KIERROKSILLE

- Missään lajissa ei ole erillisiä semifinaali- ja finaalikierroksia, vaan kaikki lasketaan normaaleiksi kierroksiksi, 
Täten semifinaali- ja finaalikierroksille ei tarvitse varata omaa aikaa, vaan kierroksia suoritetaan järjestyksessä 
niin pitkälle kuin ehditään.

- Kaikki joukkueet ovat mukana kaikilla kierroksilla. 
- Kilpailijoiden ja joukkueiden suoritusjärjestys arvotaan.
- Kilpailijoiden ja joukkueiden suoritusjärjestys voidaan haluttaessa muuntaa käänteiseen 

paremmuusjärjestykseen minkä tahansa kierroksen välillä, mikäli siihen kohtaan sattuu riittävän pitkä tauko. 
Järjestystä ei kuitenkaan ole pakko muuttaa missään välissä.

B5. TUOMARIEN VÄHYYS JA TUOMAROINTIJÄRJESTELMÄ

Tuomarilla pitää olla vähintään voimassa oleva kansallisen tuomarin pätevyys. Ellei haluttua määrää päteviä tuomareita 
saada, kilpailut voidaan silti viedä läpi jos tuomaritoiminnan taso ei liikaa heikkene. Tässä tilanteessa ylituomari voi 
soveltaa tarvittaessa sääntöjä siltä osin kuin tuomareiden lukumäärä edellyttää, ja tarvittaessa ylituomari voi ottaa 
tuomaristoon myös kokeneen oppilastuomarin.

Jos sääntöjen mukaista tuomarointijärjestelmää ei ole, pysäytyskuvaa ei tarvitse käyttää lajeissa joissa säännöt sitä 
edellyttävät.

B6. TUOMAROINNIN JA TYÖSKENTELYAJAN SÄÄNNÖT TUNNELIKISOISSA

Tunnelikilpailuissa voidaan kilpailun sujuvuuden ja käytettävissä olevan tekniikan takia poiketa sääntöjen mukaisista 
tuomarointimenetelmistä. Ylituomari voi päättää käyttää tilanteen mukaan seuraavia menetelmiä:
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- Kaikki katselut voidaan tehdä videolta ilman live-katselua.
- Jokainen suoritus voidaan tarvittaessa katsoa videolta vähintään toisen kerran, vaikka lajin sääntöjen mukaan 

katseluita olisikin vain yksi.
- Tuomarit voivat katsoa miltä tahansa kierroksilta ensimmäisen katselun livenä. Tällöin koko kierros on 

katsottava samalla tavalla. Jos tarkka työskentelyaika määräytyy vasta toisella katselukerralla, se on katsottava 
videolta normaalinopeudella.

- Pysäytyskuvaa ei tarvitse käyttää joko lainkaan, tai haluttaessa ensimmäinen työskentelyajan määrittävä katselu 
voidaan tehdä ilman pysäytyskuvaa, vaikka sen jälkeisillä katselukerroilla sitä käytettäisiinkin. 

- Haluttaessa työskentelyajan loppumisesta ei tarvitse joukkueelle erikseen ilmoittaa, ilmoitus tunneliajan 
päättymisen lähestymisestä riittää. Kilpailun järjestäjä päättää miten kauan ennen tunneliajan loppumista 
ilmoitus annetaan. Mitään aika-ilmoituksia ei tarvitse näkyä videolla. Lajikohtaisten sääntöjen mukaista 
toimintaa kuitenkin suositellaan. 

B7. VIDEOJURY

Kunkin lajin videojury koostuu lajin ylituomarista, yhdestä juryn jäsenestä ja kolmannesta jäsenestä. Juryn tai juryjen 
kokoonpano on ilmoitettava viimeistään kilpailun ensimmäisessä briefingissä.  

B8. HENKILÖKUNNAN TUNNISTEET JA KANSALLISUUDEN NÄKYMINEN

Kilpailun järjestäjä päättää haluaako juryn jäsenten, tuomarien tai muun henkilökunnan käyttävän erillistä tunnistetta 
josta näkyy henkilön kuuluminen kilpailuorganisaatioon, tehtävä, nimi yms.

SM-kilpailuissa ei ole tarvetta rajoittaa kansallisuuden näkymistä, eli juryn jäsenet, tuomarit ja muu henkilökunta voivat 
vapaasti käyttää vaatteita tai muita tunnisteita joissa näkyy heidän kansallisuutensa. Samoin kansallisuus saa näkyä 
netissä, kilpailun dokumenteissa, ja muussa materiaalissa.  

B9. KAMERAVAATIMUKSET

- Videolaitteiden ei tarvitse täyttää FAI:n sääntöjen vaatimuksia, mutta niiden pitää olla digitaalisia taitohyppyä 
lukuun ottamatta, ja videokuvan hyvänlaatuista.  Lisäksi videon pitää sopia tuomitsemiskäyttöön.

- Tunnelikilpailussa kameran ei tarvitse olla samalla puolella mistä tuomarit katsovat suorituksia livenä.
- Tunnelikilpailussa varakameraa ei tarvitse olla, joskin se on suositeltavaa. Mahdollinen varakamera voi olla eri 

paikassa ja asetuksissa kuin varsinainen kamera, kunhan siltä pystyy tarvittaessa tuomitsemaan suoritukset jotka
on tehty varsinaista kameraa silmällä pitäen.

- Tunnelikilpailussa ylituomari voi hyväksyä myös muun kuin järjestäjän pää- tai varakameran videon 
arvostelukäyttöön, silloin kun virallisten kameroiden tallenteita ei voida käyttää. Näin voidaan kuitenkin toimia 
vain tilanteessa jossa kilpailija tai joukkueelle saisi kameraongelman takia uusintalennon, mutta sen 
suorittaminen ei ole mahdollista.

B10. PALKINTOJENJAKO

 Palkintojen jaossa ei tarvitse soittaa musiikkia eikä nostaa lippuja salkoon. Sen takia myöskään joukkueiden ei 
tarvitse tuoda lippuja eikä musiikkia mukanaan.

 SM-mitalit jaetaan vain kilpailijoille joihin lasketaan myös joukkueiden mahdolliset ennen kilpailun alkua 
ilmoitetut sääntöjen mukaiset varahenkilöt. Jos joukkueen johtaja tai valmentaja tms. ei ole samalla kilpailija tai 
varahenkilö, hän ei saa mitalia.

B11. DELEGAATION JÄSENET

 Jokainen joukkue muodostaa oman delegaationsa, joten kilpailuissa ei ole delegaation johtajia. Joukkueen 
johtaja hoitaa hänen tehtävänsä.

 Järjestäjän luvalla kuvaaja voi kuvata useampaa joukkuetta myös samassa sarjassa ja lajissa. Tätä ei kuitenkaan 
suositella koska se aiheuttaa ongelmia aikatauluihin ja hyppyjärjestykseen. Kuvaaja voi olla vain yhdessä saman
sarjan tai lajin joukkueessa jäsenenä, muissa hän on ulkopuolisena kuvaajana.

C. POIKKEUKSET FAI SPORTING CODE SECTION 5:EEN
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1.1.1(6) Uusi Section 5 kilpailusääntöineen ilmestyy ja tulee normaalisti voimaan vuosittain 1. maaliskuuta, 
mutta jos kilpailuihin on vähemmän kuin kaksi kuukautta Section 5:n ja lajikohtaisten sääntöjen 
ilmestymisen jälkeen, voidaan kilpailut haluttaessa järjestää vielä vanhoilla säännöillä.

1.2(5) Alaikäraja laskuvarjokilpailuun osallistumiselle on 15 vuotta. Tunnelikilpailuissa järjestäjä voi asettaa 
osallistujille alaikärajan. Se ei saa kuitenkaan olla yli 15 vuotta. Tunnelikilpailujen alaikäraja voi 
vaihdella lajeittain ja sarjoittain.

3.1.2(4) Suomen ennätyksiä voidaan tehdä myös muissa kansallisen tason kilpailuissa edellyttäen että niissä 
sovelletaan SM-kilpailujen sääntöjä, ja että tuomaroinnin taso on vertailukelpoinen SM-kilpailujen 
tuomarointiin. Suomen ennätyksiin osallistuvien hyppääjien täytyy olla Suomen kansalaisia tai heillä 
täytyy olla SIL ry:n myöntämä koulutustodistus tai SIL ry:n myöntämä voimassaoleva kilpailulisenssi.

3. 1.2(5) Suomen ennätyshakemuksen kilpailuennätyksestä ja kilpailuhypyllä tehdystä suoritusennätyksestä voi 
tehdä myös joku kilpailun tuomareista.

3. 1.2(9) Kilpailuennätyksissä kilpailun tuomarit ovat automaattisesti virallisia valvojia ilman erityistä 
nimeämistä.

3.2 Suomen ennätys voidaan myöntää vain hyppääjille, jotka ovat Suomen kansalaisia tai joilla on SIL ry:n 
myöntämä koulutustodistus tai SIL ry:n myöntämä voimassaoleva kilpailulisenssi.

3. 3.4(2) Wingsuitin suurimman no-grip muodostelman Suomen ennätyksissä minimi-osallistujamäärä on 
vähintään 6 hyppääjää.

3. 3.5 VFS:n suurimman muodostelman SE-sekvenssiennätyksissä minimi-osallistujamäärä on vähintään 6 
hyppääjää, jos 25 % jää sen alle.

4.1.1(1) SM-kilpailujen hakemista määrää ”Suomen Ilmailuliitto ry:n Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen 
säännöt”.

4.1.1(2) Kilpailun valvojaa (FAI Controller) ei tarvitse nimetä ellei LT/Kilpailukomitea katso sitä tarpeelliseksi. 

4.1.2 Sekä laskuvarjo- että tunneli-SM-kilpailut voidaan järjestää vuosittain.

4.1.3 Takuumaksua ei ole ellei LT/Kilpailukomitea katso sitä tarpeelliseksi.

4.1.4 Tuomareiden matka- ja majoituskuluissa noudatetaan sääntöjä ”Laskuvarjourheilun tuomaritoiminnan 
yleiset säännöt SM-kilpailuissa”. Muun henkilökunnan kuluista päättää kilpailun järjestäjä. 

4.2.1 LT/Kilpailukomitea valmistelee ja hyväksyy Laskuvarjourheilun SM-säännöt (nämä säännöt) vuosittain 
huhtikuun loppuun mennessä.

4.2.2 Sääntöjen kilpailukohtaiset kohdat ilmoitetaan soveltuvin osin kilpailukutsussa.  SM-sääntöihin (nämä 
säännöt) ei tehdä kilpailukohtaisia lisäyksiä ja muutoksia. SM-sääntöjen (nämä säännöt) virallinen kieli 
on suomi. Muunkieliset versiot ovat epävirallisia.

4.2.5 Järjestäjä julkaisee kilpailukutsun, muita bulletineja ei tarvitse julkaista. Yksi versio riittää, mutta 
tarvittaessa useammankin voi julkaista. Sisällön osalta noudatetaan SM-sääntöjen (nämä säännöt) sekä 
sääntöjen ”Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt” eri kohdissa olevia kilpailukutsua koskevia 
ohjeita. LT/Kilpailukomitea hyväksyy kilpailukutsun. Ensimmäinen versio on julkaistava vähintään 
kahta kuukautta ennen kilpailuja. Kilpailukutsun virallinen kieli on suomi. Muunkieliset versiot ovat 
epävirallisia.

4.3.1(1) Tuomarointijärjestelmän hyväksynnäksi riittää ylituomarin hyväksyntä. Tuomitseminen voidaan tehdä 
ylituomarin hyväksynnällä myös vanhanaikaisella manuaalisella menetelmällä ilman varsinaista 
tuomarointijärjestelmää, jos kilpailun osallistujamäärä jää niin pieneksi että varsinaisen 
tuomarointijärjestelmän hankinta olisi kohtuutonta.

4.3.1(3) Automaattisen mittalaitteen (AMD) hyväksynnäksi riittää ylituomarin hyväksyntä. Katkeamattoman 
tasaisen virransyötön takaavat laitteet eivät ole pakollisia joskin niitä suositellaan. Yksi videon 
latauspiste riittää.

4.3.1(5) Videoiden käsittelyjärjestelmän ei tarvitse soveltua kopioiden tekemiseen kilpailijoille.

4.3.2(1) Tuomariseminaarin osalta noudatetaan sääntöjä ”Laskuvarjourheilun tuomaritoiminnan yleiset säännöt 
SM-kilpailuissa”.
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4.3.3 Oppilastuomareiden koulutuksen osalta noudatetaan sääntöjä ”Laskuvarjourheilun tuomaritoiminnan 
yleiset säännöt SM-kilpailuissa”.

4.3.5(2) Pääosin tuulimittariksi riittää hyppypaikalla normaalissa hyppytoiminnassa käytetty järjestelmä. 
Tarkkuushypyn ja CP:n osalta noudatetaan lajien sääntöjä.

4.3.6 Kilpailun järjestäjällä ei ole velvollisuutta järjestää majoitusta, ruokailua tai kuljetuksia kilpailijoille.

4.3.7 Tulkkeja ei tarvitse järjestää.

4.3.8 Yleisölle ja kilpailijoille ei tarvitse järjestää monitoreja tuomaroinnin seuraamiseen, joskin sitä 
suositellaan.

4.4 Kilpailuun osallistumisessa noudatetaan ensisijaisesti määräyksiä jotka löytyvät näistä säännöistä, eli 
”Laskuvarjourheilun SM-säännöt”, ja SIL:n säännöistä ”Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt”.

4.4.1(1) Ennakkoilmoittautumisaika ilmoitetaan tarvittaessa kilpailukutsussa. Listaa ilmoittautuneista ei tarvitse 
julkistaa ennen kilpailuja.

4.4.1(2) Ilmoittautumisaika ilmoitetaan kilpailukutsussa.

4.5.1 Kilpailun järjestäjän ei tarvitse odottaa juryn lupaa kilpailun aloittamiseen vaan jos jury katsoo että 
kilpailua ei voida aloittaa sinä ajankohtana kun järjestäjä on niin tekemässä, sen on ilmoitettava asiasta 
ajoissa kilpailun johtajalle.

4.5.3 (2) ja (3) SM-kilpailun järjestäjän vastuut ja velvollisuudet eivät ole suuremmat kuin mistä 
laskuvarjohyppytapahtuman tai tunnelitapahtuman järjestäjä on normaalisti Suomessa vastuussa. Erillistä
riskianalyysiä ja riskiraporttia ei tarvitse tehdä ellei LT/kilpailukomitea sitä vaadi, tai ellei tapahtuma ole 
jostain syystä merkittävästi normaalia laskuvarjohyppy- tai tunnelitapahtumaa isompi.

4.6.1 Tuomarit nimetään, kuten on määrätty säännöissä ”Laskuvarjourheilun tuomaritoiminnan yleiset säännöt
SM-kilpailuissa”. 

4.7.1(1,6,7 ja 9) Juryn nimeää kilpailun järjestäjä. Juryssä pitää olla vähintään puheenjohtaja ja kaksi jäsentä. Sen 
kokoonpano on ilmoitettava viimeistään kilpailun ensimmäisessä briefingissä.

4.7.1(8) Juryn jäsenten ei tarvitse olla koko ajan kilpailupaikalla, mutta tarvittaessa jury on saatava nopeasti 
kokoon.

4.7.1(10) Kilpailun järjestäjä päättää juryn jäsenten kulujen korvaamisesta.

4.7.1(11-13) Listaa kelvollisista juryn jäsenistä ei tarvita.

4.7.2(4) Kilpailun järjestäjän ei tarvitse odottaa juryn lupaa kilpailun aloittamiseen tai lopettamiseen, vaan jos 
jury katsoo että kilpailua ei voida aloittaa tai lopettaa sinä ajankohtana kun järjestäjä on niin tekemässä, 
sen on ilmoitettava asiasta ajoissa kilpailun johtajalle.

4.7.2(5) Kilpailun järjestäjä on vastuussa tulosten ja osallistujalistojen ym. materiaalin toimittamisesta liittoon, ei 
jury.

4.7.2(6) Juryn ei tarvitse kirjoittaa raporttia kilpailuista. LT/Kilpailukomitea voi kuitenkin halutessaan pyytää 
selvitystä yksittäisistä asioista.

4.8 Ellei erityistä valvojaa kilpailulle ole nimetty, turvallisuusasioista voi tehdä ilmoituksen kilpailun 
johtajalle, juryn jäsenille tai ylituomarille. 

Tarvittaessa muodostettava turvallisuuspaneeli koostuu kilpailun johtajasta, lajin ylituomarista ja yhdestä
juryn jäsenestä.

4.9.2 ja 3 Kilpailijoille ei tarvitse toimittaa kopioita kilpailusuoritusten videotallenteista, tuloksista tai muusta 
materiaalista, joskin tätä suositellaan.

4.10 SM-arvon saamiseksi vähimmäismäärä yksilölajeissa on neljä (4) kilpailijaa ja joukkuelajeissa kolme (3)
joukkuetta. Vaikka joukkueita olisikin vain kolme, kaikille jaetaan mitalit, ellei ketään diskata 
kilpailusta. Lajien SM-arvojen poistamisesta päätetään tapauskohtaisesti SIL:n lajivaliokunnassa.

5.2.1 Kilpailijat voivat suorittaa muita laskuvarjohyppyjä tai tunnelilentoja kilpailun aikana. Nämä suoritukset 
eivät kuitenkaan ole peruste kilpailijoiden tai joukkueiden suoritusjärjestyksen muuttamiselle. Kyseisillä 
suorituksilla ei saa tehdä sellaista, joka voidaan tulkita oman kilpailulajin arvonnalla määrättyjen 
suoritusten ennalta harjoitteluksi. Mikäli näillä muilla suorituksilla selvästi harjoitellaan etukäteen oman 
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kilpailulajin arvonnan mukaista suoritusta, voidaan kilpailijalle määrätä rangaistus vakavasta rikkeestä 
Section 5 kohdan 5.4 mukaan. 

5.2.3(3) Kilpailuissa voidaan suorittaa vaikka kaikkia lajeja yhtä aikaa.

5.2.5(1) Kilpailun järjestäjä päättää kovaäänisten ja ilmoitustaulun paikasta. Ellei sijoitus palvele kunnolla 
kilpailijoita, jury voi tarvittaessa puuttua asiaan.

Tunnelikilpailuissa voidaan toimia aikataulun varassa ilman kuulutusjärjestelmää, edellyttäen että 
aikataulu on koko ajan kilpailijoiden tarkistettavissa, ja mahdolliset muutokset siihen voidaan ilman 
sekaannuksien vaaraa tiedottaa kilpailijoille. 

5.2.6 Hyppykoneessa voi olla myös muita hyppääjiä, mutta he eivät saa häiritä kilpailijoiden suoritusta.

6 Tuomarien toimintaan sovelletaan ensisijaisesti sääntöjä ”Laskuvarjourheilun tuomaritoiminnan yleiset 
säännöt SM-kilpailuissa” silloin kun ne ovat ristiriidassa Section 5:n kanssa.

D. POIKKEUKSET FS- JA VFS-SÄÄNTÖIHIN

Laskuvarjokilpailut

3.1 ja 6.2.1 SM-kilpailuissa kilpaillaan myös 4-hengen Intermediate-sarjassa, jossa noudatetaan näiden sääntöjen 
lisäksi erillisiä FS 4 Intermediate -sarjan sääntöjä. Sarjalla on SM-arvo, samoin kuin FS 4 Openilla. 

FS 8-way voidaan kilpailla joko normaalilla FAI:n sääntöjen mukaisella arvonnalla tai FS 8:n 
Intermediate-sarjan sääntöjen mukaisella arvonnalla. Sarjalla on SM-arvo.

4.1 ja 6.2.1 Naisten sarjaa ja juniorisarjaa ei ole.

4.6.2 Kilpailunjohtaja päättää exit-menetelmästä. Se käydään läpi alkubriefingissä.

Tunnelikilpailut

3.1 ja 6.2.1 SM-kilpailuissa kilpaillaan myös 4-hengen Intermediate-sarjassa, jossa noudatetaan näiden sääntöjen 
lisäksi erillisiä FS 4 Intermediate -sarjan sääntöjä. Sarjalla on SM-arvo, samoin kuin FS 4 Openilla. 

4.1 ja 6.2.1 Naisten sarjaa ja juniorisarjaa ei ole.

E. POIKKEUKSET ARTISTILAJIEN SÄÄNTÖIHIN

Laskuvarjokilpailut

3.1 ja 3.4 Laskuvarjohypyn SM-kilpailuissa kilpaillaan myös Freefly Intermediate-sarjassa, jossa noudatetaan 
näiden sääntöjen lisäksi erillisiä Freefly Intermediate -sarjan sääntöjä. Sarjalla on SM-arvo, samoin kuin 
Freestylellä ja Freeflying Openilla.

Solo Freestyle tunnelikilpailut

3 Lajilla on SM-arvo.

4.2.5 Mahdollinen tuomarien sijainti sekä kameran videokulma ja kuva-ala ilmoitetaan kilpailukutsussa, joten 
se myös julkaistaan samaan aikaan kilpailukutsun kanssa. 

4.6 Kilpailijoille ei tarvitse erikseen ilmoittaa missä vaiheessa ilmavirran nopeus on oikea.
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D2W/D4W tunnelikilpailut

Lajeilla on SM-arvo
 

F. POIKKEUKSET CF-SÄÄNTÖIHIN

3.1 ja 7.2 SM-arvo on 4-hengen rotaatiolla ja 2-hengen sekvenssillä. 

4.4 Ellei muuta henkilöä ole tehtävään erikseen nimetty, kisojen turvallisuuspäällikkö tai hänen tehtäviään 
hoitava henkilö päättää toimenpiteistä tilanteessa missä joukkue on tehnyt työskentelyajan jälkeen muuta
kuin mitä säännöt sallivat. 

G. POIKKEUKSET TAITO- JA TARKKUUSHYPYN SÄÄNTÖIHIN

3.1, 7.1 ja 7.5 Kilpaillaan vain yleisessä sarjassa. Taito- ja tarkkuushypyllä, joukkuetarkkuudella ja yleismestaruudella 
on SM-arvo.

3.3.1 ja 7.2 Kaikkien lajien minimikierrosmäärä on yksi (1). Kaikki kilpailijat hyppäävät kaikki kierrokset.

4.2 ja 5.2.3 Hyppyjärjestys tarkkuushypyn kierrokselle 1 sekä taitohypyn kierroksille 1 – 3 arvotaan.

Tarkkuushyppy - Yleistä

5.1.1(1) Streamer

Streameria ei tarvitse pudottaa, vaikka kilpailu olisikin ollut keskeytyneenä yli 60 minuuttia, mikäli 
sääolosuhteet eivät ole olennaisesti muuttuneet. Tällöin tauon jälkeen ensimmäisenä hyppyvuorossa 
oleva kilpailija tai joukkue voi halutessaan pudottaa streamerin.

5.1.5 (1) Maalialue 

Maalialueen keskustassa olevan automaattisen mittauslaitteen (AMD) keskustassa (Dead Center) olevan 
nolla-alueen tulee olla pyöreä ja halkaisijaltaan 2 cm tai 3 cm sen mukaan, kumpi kilpailujen järjestäjällä 
on käytettävissä. Yhden kierroksen aikana käytetään samaa nolla-aluetta.

5.1.5(2) Lajituomari päättää kontrollialustan käyttämisestä, mikäli sellainen on saatavilla.

5.1.5(3) Tarkkuushypyssä on käytettävä keinotekoista maalialustaa, jonka ylituomari hyväksyy.

5.1.7(4) Uusintahypyt

Mikäli kaksi (2) tai useampi hyppääjä lähestyy maalialuetta yhtä aikaa tai lähekkäin häiriten toisiaan, 
voidaan näistä yhdelle tai kaikille tarjota uusintahyppy, vaikka he olisivat samasta joukkueesta. 
Kilpailijan tulee tehdä päätöksensä uusintahypystä välittömästi.

Samasta joukkueesta olevien kilpailijoiden keskinäisen häirinnän perusteella myönnetyn uusintahypyn 
tulos otetaan huomioon vain henkilökohtaisen tarkkuuden tuloksissa.

Joukkuetarkkuus

5.1.8(4) ja 5.1.9(1) Joukkue koostuu max. kolmesta (3) hyppääjästä. Joukkue, jossa on vähemmän kuin kolme (3) 
hyppääjää, saa tuloksen 16 cm jokaiselta puuttuvalta hyppääjältä. 

5.1.8(5) Joukkueen tulokseksi lasketaan kaikkien kolmen (3) hyppääjän tulos. Mikäli joukkueen yhden tai 
useamman hyppääjän suoritus hylätään, merkitään kierrokselta kunkin hylätyn hyppääjän tulokseksi 16 
cm.

5.1.9(2) Joukkueita, joissa on vähemmän kuin kolme (3) hyppääjää voidaan kilpailunjohtajan päätöksellä yhdistää
tai täydentää, mikäli kilpailunjohtaja katsoo sen olevan tarpeen kilpailun joustavan läpiviemisen 
varmistamiseksi.

5.1.9(3) Joukkuetarkkuuden hyppykorkeus on 900 metriä. Joukkueen kaikkien hyppääjien tulee hypätä samasta 
lentokoneesta, ja samalla ylilennolla (uusintahypyt suoritetaan kuten henkilökohtainen tarkkuushyppy). 
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Mikäli sääolosuhteet eivät salli hyppäämistä 900 m korkeudesta, voidaan hyppykorkeutta laskea koko 
kierroksen ajaksi 800 metriin.

Henkilökohtainen tarkkuus

7.2(2) Kaikki hyppäävät kaikki kierrokset.

Taitohyppy

5.2.2(1) Hyppykorkeus
Mikäli sääolosuhteet eivät salli hyppäämistä 2200 metristä, voidaan hyppykorkeutta laskea koko 
kierroksen ajaksi 2000 metriin.

5.2.3 Kilpailukierrokset
Yleisen sarjan kilpailussa hypätään neljä (4) kierrosta. Kolme ensimmäistä kierrosta hypätään arvotussa 
henkilökohtaisessa järjestyksessä.

7.2.(4) Kierroksia on neljä (4). Finaalikierros (4. kierros) hypätään käännetyssä paremmuusjärjestyksessä jos 
aikataulu sen sallii. Kaikki hyppäävät kaikki kierrokset.

H. POIKKEUKSET CANOPY PILOTING-SÄÄNTÖIHIN

Lajilla on SM-arvo, lukuunottamatta Freestyleä.

I. POIKKEUKSET WINGSUIT-SÄÄNTÖIHIN

Lajilla on SM-arvo.

J. POIKKEUKSET SPEED-SÄÄNTÖIHIN

Lajiryhmän lajeilla ei ole SM-arvoa. Säännöt tarkistetaan ja hyväksytään tarvittaessa.

K. POIKKEUKSET PARASKI-SÄÄNTÖIHIN

Lajiryhmässä on SM-arvo sekä Nordic-Para-Ski:llä että Alppi-Para-Ski:llä. Säännöt tarkistetaan ja 
hyväksytään tarvittaessa.

L. SUOMEN ENNÄTYKSIÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖT

Normaalisti Suomen ennätysyrityksessä ei tarvita virallisia valvojia. Jos joku ennätysyrityksen 
järjestäjistä tai osallistujista ajoissa pyytää, LT/kilpailukomitea voi kuitenkin nimetä yhden tai useamman
virallisen valvojan. LT/kilpailukomitea voi myös omasta aloitteestaan nimetä yhden tai useamman 
virallisen valvojan.  Ellei virallista valvojaa ole, ennätyksen hakijoilla on erityinen velvollisuus huolehtia
että he pystyvät todistamaan sen että ennätys on tehty sääntöjen mukaan.

Jos ennätysyrityksessä on paikalla tuomari tai useampia tuomareita, joilla on vähintään kansallisen 
tuomarin pätevyys lajissa, he voivat toimia automaattisesti virallisina valvojina ilman, että heitä on 
tehtävään erikseen nimetty. Tämä sääntö on poikkeus General Sectionin kohtien 4.2.1 ja 6.4.2 sekä 
Section V:n, kohdan 3.1.2(9) virallisia valvojia koskeviin määräyksiin.

Jos halutaan hakea FAI:lta muuta kuin Suomen ennätystä, esim. Euroopan ennätystä tai maailman 
ennätystä, silloin viralliset valvojat tarvitaan, koska FAI:n säännöt sitä edellyttävät. 
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