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1. Kilpailuorganisaatio ja kilpailualue
1.1. Kilpailualue rajataan selkeästi yleisöstä ja kaikesta muusta kuin itse kilpailun
kiipeilytoiminnasta. Kilpailualuetta valvotaan asiattoman toiminnan pitämiseksi sen
ulkopuolella.
1.2. Verryttely- ja eristystilan valvomista varten nimetään toimitsija(t). Eristystilassa pidetään
kilpailussa käytettäviä otteita kilpailijoiden nähtävillä. Otteet ovat myös käytettävissä
varaotteina, mikäli kilpailureitiltä rikkoutuisi ote.
1.3. Reitinteossa huomioidaan sekä työntekijöiden että sivullisten turvallisuus. Reitintekoalue
on työmaa-aluetta, joka rajataan selvästi. Reitintekoalueella työskentelevät varustautuvat
kypärillä ja muilla asiaankuuluvilla välineillä.
1.4. Kaikki rakenteet, välineet ja varusteet täyttävät asianmukaiset turvallisuusnormit
(kilpailupaikan rakenteet ja välineet sekä varmistajien varusteet).
1.5. Kilpailijoiden suorituksia varmistavilla henkilöillä on alaköysivarmistuskortti ja he ovat
kokeneita varmistajia. Kilpailusuorituksen jälkeen on varmistajan vastuulla, että kilpailija
poistuu ripeästi kilpailualueelta.
1.6. Ensiaputoiminnasta vastaava henkilö (ensihoidon ammattilainen) on nimetty. Tämän
henkilön asu on sellainen, että hän on helposti tunnistettavissa. Kilpailupaikalta löytyy
asianmukaiset ensiapuvälineet. Kilpailupaikalla on hyväksytty ja ajantasainen
turvallisuussuunnitelma.

2. Kilpailijan varusteet ja kilpailulisenssi
2.1. Kilpailijat ovat itse vastuussa henkilökohtaisten varusteidensa asianmukaisesta kunnosta.
Kaikkien kilpailijoiden jäähakkujen ja kenkien/jäärautojen mitat tarkastetaan ennen
kilpailun alkua.

2.2. Jäähakkujen osalta ainoa rajoittava tekijä on, että hakun täytyy mahtua UIAA:n
määrittämään standardikokoiseen laatikkoon, jonka mitat ovat 30 cm x 55 cm x 6 cm (ks.
kuva 1). Turvallisuussyistä hakuissa ei saa käyttää leasheja.
2.3. Kiipeilykengät, jääraudat ja kärkipiikit kilpailijat saavat valita vapaasti, kunhan ne mahtuvat
UIAA:n sääntöjen asettamiin rajoihin (ks. kuva 1). Jäärautojen kohdalla on kuitenkin
poikkeus UIAA:n säännöistä: normaalit kaupallisesti saatavilla olevat jääputousraudat
käyvät, kunhan niissä ei ole toe- eikä heel-hookeja.

Kuva 1. Jäähakun ja jäärautojen mitat ja rajoitukset.

2.4. Mikä tahansa kiipeilykypärä käy, kunhan se on UIAA:n sertifioima. Leuan ali kulkevan
hihnan tulee olla kiinnitettynä siten, ettei se pääse liukumaan leuankärjen ohi.
2.5. Valjaiden tulee olla UIAA:n sertifioimat.
2.6. Kilpailussa käytettävän dynaamisen single-köyden toimittaa kilpailun järjestäjä.
2.7. Käsissä tulee olla käsineet ja trikoot on sallittu.
2.8. Kilpailumaksu tulee olla maksettuna ennen kilpailua. Lähtökohtaisesti kilpailijan on oltava
Suomen Kiipeilyliitto ry:n alaisen jäsenseuran jäsen. Tällöin myös vakuutus on voimassa.
Osallistuessaan kilpailija sitoutuu myös ADT-sääntöihin.
2.9. Aikuisten SM-kilpailuissa alaikäraja on 16 vuotta.

3. Kilpailun kulku
3.1. Kilpailusuoritusta edeltävät vaiheet
3.1.1.

Ennen kilpailun aloittamista pitävät kilpailun johtaja, päätuomari, reittituomari
sekä pääreitintekijä teknisen kokoontumisen, johon osallistuvat kaikki
valmentajat ja kilpailijat. Tässä kokouksessa kilpailijoille kerrotaan kilpailun
kulkuun liittyvät olennaiset asiat.

3.1.2.

Kilpailu julistetaan virallisesti avatuksi ennen ensimmäistä kilpailukierrosta.

3.1.3.

Karsintakilpailun lähtöjärjestys on satunnainen. Molemmissa kilpailusarjoissa
sekä miehissä että naisissa karsinnan neljä (4) parasta etenevät finaaliin.
Finaalissa kiivetään karsintakilpailun käänteisessä järjestyksessä eli karsinnan
voittaja kiipeää viimeisenä. Finalistit varustetaan numerolapuin.

3.1.4.

Kilpailureittien aloitus- ja lopetuspisteet on merkitty sinisellä värillä.

3.1.5.

SM-kilpailussa kaikki kilpailusuoritukset kaikilla reiteillä videoidaan. Jokaisella
reitillä on oma kameransa.

3.1.6.

Kummallakin kilpailukierroksella jokaiselle kilpailijalle on määritetty aika, jonka
puitteissa kilpailualueella voi tutustua kilpailureittiin. Kilpailija ei saa
tutustumisaikana käyttää minkäänlaista tallenninta. Sen sijaan kiikarit sekä
puhdas paperi + kynä ovat sallittuja muistiinpanojen tekemiseksi. Kilpailijat
eivät saa kiivetä reittiä. Alimpiin otteisiin saa koskea, kunhan kumpikin jalka
pysyy maassa.

3.1.7.

Karsintakilpailun ja finaalin tutustumisajan määrittävät päätuomari ja
pääreitintekijä, ja ajat ilmoitetaan viimeistään kilpailupaikalla ennen kilpailun
alkua. Ajan täytyttyä kilpailijat ohjataan eristystilaan, jossa kilpailijoilla on
mahdollisuus lämmitellä ja valmistautua suoritukseensa. Eristystilasta
kilpailijoilla ei ole mahdollisuutta seurata kilpailureittiä millään tavalla.

3.1.8.

Verryttely- ja eristystilasta on helppo pääsy WC-tiloihin.

3.1.9.

Verryttely- ja eristysalueen yhteydessä on dopingtestaustila.

3.2. Kilpailusuoritus
3.2.1.

Kisamuotona on alaköysikiipeily on-sight. Kiipeilijät eivät saa ennen
kisasuoritustaan kiivetä kisareittiä tai edes nähdä, kun joku muu kiipeää sitä.

3.2.2.

Kiipeilijän köysi kiinnitetään 8-solmulla (ns. tuplakahdeksikkosolmu), joka
tarkastetaan kilpailun järjestäjän (varmistajan) toimesta.

3.2.3.

Turvallisen kilpailusuorituksen takaamiseksi köysi on klipattu ensimmäiseen
ja/tai toiseen jatkoon järjestäjän toimesta kilpailun jokaisella kierroksella

jokaiselle kilpailijalle. Kilpailureitin jokainen jatko on klipattava järjestyksessä.
3.2.4.

Jokaisella kilpailijalla on yksi yritys kiivetä reitti. Tästä poikkeuksena on
karsintakilpailu: kilpailijalle sallitaan toinen yritys, mikäli hän ei ensimmäisellä
yrityksellään onnistunut klippaamaan yhtään jatkoa valmiiksi klipatun jälkeen.
Ajanottoa ei pysäytetä eikä aloiteta alusta toista yritystä varten.

3.2.5.

Ajanotto alkaa, kun kilpailija seisoo lähtöviivan takana ja hänen jäähakkunsa
osuu ensimmäistä kertaa seinään/otteeseen. Ajanotto päättyy, kun kilpailija
joko putoaa reitiltä tai kiipeää koko reitin loppuun asti.

3.2.6.

Reitti katsotaan loppuun asti kiivetyksi, kun viimeinenkin jatko on klipattu ja
kumpikin hakku on kilpailureitin lopetuspisteellä.

3.2.7.

Kilpailusuoritukselle on määritetty maksimiaika kummallakin
kilpailukierroksella. Kilpailijalla on oikeus kysyä jäljellä olevaa aikaa missä
tahansa suorituksensa vaiheessa, ja reittituomarin on kerrottava se
välittömästi. Reittituomarin tulee ilmoittaa, kun aikaa on jäljellä 60 sekuntia.
Kilpailijan on keskeytettävä yrityksensä, mikäli maksimiaika kuluu umpeen.
Tällöin kilpailijan tulokseksi tulee asema, jossa hän oli ajan kuluttua umpeen.

3.2.8.

Kilpailijan tulos määräytyy sen mukaan, miten pitkälle hän yrityksellään pääsi.
Tulosta määriteltäessä huomioidaan ensin klipattujen jatkojen määrä. Tämän
lisäksi tarkastellaan jäähakun asemaa. Dry-tooling-osuudella tulos määräytyy
jäähakulla saavutetun ylimmän otteen mukaan. Hakun terän tulee olla pitävästi
otteella. Jääosuudella tulos määräytyy ylimmästä kohdasta, johon hakku on
asemoitu pitävästi.

3.2.9.

Mikäli kaksi tai useampi kilpailija pääsee yhtä pitkälle, määräytyy heidän
keskinäinen järjestyksensä ajan perusteella (nopein voittaa). Tästä on yksi
poikkeus karsintakilpailussa: jos yhtä pitkälle on päässyt kaksi kilpailijaa,
ensimmäisellä yrityksellään kyseiseen pisteeseen päässyt kilpailija asetetaan
tuloksissa edelle kilpailijaa, joka käytti toisen yrityksen.

3.2.10.

Kilpailija saa kiivetä reitillä hetkellisesti myös alaspäin, mikäli hän tekee sen
sääntöjen puitteissa eikä kosketa maata.

3.2.11.

Päätuomari tai reittituomari voi turvallisuussyistä pysäyttää kilpailusuorituksen
missä tahansa vaiheessa.

3.3. Kilpailusuorituksen mahdolliset ongelmatilanteet
Kilpailussa voi tulla eteen tilanteita, jotka eivät ole aiheutuneet kilpailijan virheellisestä
toiminnasta. Näitä voivat olla esimerkiksi:
- Köysi on liian tiukalla ja estää kilpailijan etenemistä.
- Varmistaja vetää köydellä kiipeilijää ylöspäin/alaspäin.
- Ote on rikkoutunut tai löysällä.
Olennaista on, että jokin kilpailijasta aiheutumaton syy on hidastanut tai estänyt hänen

suoritustaan. Menettelytapoja on kaksi:
1) Kilpailija hyväksyy tapahtuneen ja jatkaa suoritustaan. Tällöin hän ei voi enää
myöhemmin vedota tapahtuneeseen tulosten muuttamiseksi.
2) Reittituomarin päätöksellä kilpailija saa uuden yrityksen. Tällöin kilpailija eristetään
kaikista muista kilpailijoista tilaan, jossa on vain kilpailuorganisaation jäseniä.
Eristystilasta ei ole näköyhteyttä kilpailureittiin. Kilpailijalle annetaan vähintään 20
minuutin tauko ennen uutta yritystä (reitin alusta asti, ajanotto nollattuna).
Irtoava tai rikkoutuva jää on asia, johon kilpailija ei voi vedota kilpailusuorituksensa
epäonnistuessa, tai josta kilpailijalla ei ole oikeutta tehdä protestia.
3.4. Kilpailusuorituksen keskeytyminen
Kilpailusuoritus keskeytyy tai voidaan joutua keskeyttämään joko kilpailun päätuomarin tai
reittituomarin päätöksellä. Suorituksen keskeytymisen tai keskeyttämisen aiheuttavat
seuraavat tekijät:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

kilpailija tippuu reitiltä
reitin kiipeämiseen varattu maksimiaika täyttyy
kilpailija jättää klippaamatta välistä jatkon tai klippaa ne väärässä järjestyksessä
kilpailija tai jokin hänen varusteistaan koskee kilpailureitin punaisella värillä
merkittyjä rajoja tai ylittää ne
kilpailija tai jokin hänen varusteistaan koskettaa maata suorituksen alkamisen jälkeen
kilpailija käyttää kiipeillessään muuta kuin rajattua kilpailureittiä (kilpailuseinän
rakenteet kuten levyjen sivut, yläreunat tai levyjen väliset raot)
kilpailija käyttää etenemisessään apuna jatkoa, sulkurengasta tai niiden osia

Tällöin kilpailijan tulokseksi jää viimeinen asema, jossa hän oli ennen virhettään.
3.5. Kilpailusuorituksen hylkääminen
Kilpailusuoritus voidaan joutua hylkäämään joko kilpailun päätuomarin tai reittituomarin
päätöksellä. Suorituksen hylkäämiseen johtavat seuraavat tekijät:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

kilpaileminen sääntöjen vastaisilla varusteilla
kilpailija rikkoo eristystilaan liittyviä sääntöjä
kilpailija viivyttelee oman kilpailuvuoronsa alkamista
kilpailija saapuu omalla vuorollaan reitin alkuun ilman tarvittavia varusteita (esim.
kypärä)
kilpailija joko lepuuttaa jäähakkua valjaidensa varassa tai kiinnittää jäähakun
valjaisiinsa
kilpailijan kielenkäyttö järjestäjiä, kanssakilpailijoita tai yleisöä kohtaan on uhkaavaa
tai loukkaavaa
kilpailijan käyttäytyminen on epäurheilijamaista
kilpailija rikkoo ADT-säännöksiä
kilpailija rikkoo muita joko tähän kilpailuun liittyviä tai yleisiä Suomen Kiipeilyliiton tai
UIAA:n sääntöjä

4. Protestikäytännöt
Protestitilanteessa joukkueenjohtajan tai joukkueeseen kuulumattoman kilpailijan tulee
antaa tieto protestista kirjallisena kilpailunjohtajalle ja maksaa protestimaksu 100 euroa.
Jos protesti hyväksytään, protestimaksu palautetaan joukkueenjohtajalle tai kilpailijalle,
muutoin summa jää kilpailun järjestäjälle.

5. Antidoping-säännöt
SM-kilpailussa noudatetaan kiipeilyn kansainvälisen kattojärjestön (UIAA), Suomen
antidopingtoimikunnan (ADT) ja maailman Antidopingjärjestön (WADA) antamia
määräyksiä ja ohjeita. Allekirjoittamalla kilpailulisenssin kilpailija sitoutuu noudattamaan
antidopingsitoumusta. Tarkempaa tietoa löytyy oheisesta linkistä (Urheilijan opas maailman
antidopingsäännöstöön 2015):
http://www.suek.fi/documents/10162/15910/Urheilijan+opas+Maailman+antidopings%C3
%A4%C3%A4nn%C3%B6st%C3%B6%C3%B6n+2015
Kilpailijoiden toivotaan erityisesti tarkistavan, ettei heidän käyttämänsä huulirasva sisällä
kiellettyjä aineita.

6. Muuta huomioitavaa
Nämä säännöt perustuvat neljään eri lähteeseen:
UIAA:
http://theuiaa.org/documents/iceclimbing/Annex_2_ICE_CLIMBING_REGULATIONS_UIAA
_2016.pdf
http://theuiaa.org/documents/iceclimbing/Organizers_Handbook_2016.pdf
http://theuiaa.org/documents/sport/A5-IceClimbing-Brochure_v18-02-2016.pdf
SKIL:
http://climbing.fi/skilry/sites/default/files/Kisaj%C3%A4rjest%C3%A4j%C3%A4n%20opas_
nettiin_24s_pieni.pdf
Jääkiipeilyn SM-kisoissa UIAA:n jääkiipeilyohjeita ja -sääntöjä noudatetaan soveltuvin osin.
Suomen Kiipeilyliiton (SKIL) SM-kilpailuja koskevat säännöt ovat voimassa sellaisinaan.
Mikäli kilpailun aikana tulisi tilanne, johon näissä säännöissä ei ole vastausta, toimitaan
UIAA:n sääntökirjan mukaan (ensimmäinen yllä mainituista lähteistä).

