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Kilpailu 
       

KILPAILU- JA OLOSUHDEVALIOKUNTA 
 
Taustaa 
Viime vuosina on yleistynyt käytäntö, jossa halutaan joko järjestäjien taholta tai urheilijoiden pyynnöstä 
järjestää kaksi saman lajin kilpailua yhdessä kilpailutapahtumassa. Esimerkiksi kaksi 60m juoksua 
hallikisoissa. Tähän tilanteeseen ei ole ollut selkeää sääntöä koska kansainvälinen sääntökirja on tehty 
arvokilpailuihin, eikä se tunne tämäntyyppisiä erikoistapauksia. Tämän takia tarvitaan kansallinen käytäntö, 
joka kuitenkin noudattaa sääntökirjan henkeä. 
 
Perusperiaatteet 
Kahden saman lajin järjestämisessä on toteuduttava tietyt kansainvälisten ja kansallisten sääntöjen 
edellyttämät periaatteet. 

 Kaikki kilpailussa esiintyvät lajit pitää esiintyä sekä kilpailukutsussa että kilpailun aikataulussa 

 Uusia lajeja ei voida enää lisätä kilpailuun kilpailupaikalla 

 Mikäli järjestetään kaksi samaa lajia niin molempiin pitää pystyä ilmoittautumaan erikseen ja 
molemmista pitää ottaa erikseen ilmoittautumismaksu 

 Kenttälajeissa kahta kilpailua ei voi järjestää peräkkäin. Kilpailujen välissä tulee olla vähintään 
tunnin tauko. Peräkkäiset kilpailut katsotaan yhdeksi kilpailuksi, jossa on enemmän kuin kuusi 
yritystä eli se ei täytä sääntöjä. Heittolajeissa tämä koskee samanpainoisella välineellä käytäviä 
peräkkäisiä kilpailuja. 

 Juoksulajeissa pätevät tässä ohjeessa erikseen kirjatut säännöt. 
 
Juoksulajit 
Juoksulajien osalta on välttämätöntä määrittää tarkemmat tapauskohtaiset säännöt. 
 
Kaksi erillistä juoksua 
Tämä on selkein tapaus. Kilpailukutsuun ja aikatauluun on merkitty kaksi erillistä juoksua (esim. 60m aidat 
juoksu 1 ja 60m aidat juoksu 2). Molempiin lähtöihin tulee ilmoittautua erikseen ja ne eivät ole toisistaan 
riippuvaisia, toimivat tavallaan kuten kaksi loppukilpailua. Mikäli ensimmäisessä lähdössä ottaa 
vilppilähdön niin voi edelleen osallistua toiseen lähtöön, mikäli urheilija on siihen ennakkoon 
ilmoittautunut. 
 
Alkuerät ja loppukilpailu 
Mikäli kilpailussa järjestetään erillinen alkuerä ja loppukilpailu niin noudatetaan täysin kansainvälisiä 
sääntöjä. Vilppilähdöt ovat normaalit, eli alkuerissä vilpin ottanut ei voi juosta enää kilpailussa samalla 
matkalla – ei edes jossain toisessa sarjassa ulkopuolisena. Käytäntö jossa urheilijan annetaan juosta 
ulkopuolisena (jopa samassa lähdössä) vilpin jälkeen on täysin sääntöjen vastainen  
 
Loppukilpailu alkuerien paikalla ja toinen juoksu finaalin paikalla 
Muutamissa kilpailuissa (pm-kisat hallissa) on tullut tilanne, jossa osanottajia ei ole ollut tarpeeksi alkuerien 
juoksuttamista varten.  Näin alkuerien paikalla on ollut finaali ja sen jälkeen on juostu erillinen toinen 
kilpailu. Kuten perusperiaatteissa on ilmaistu, ylimääräistä lajia ei voida sopia kilpailuun enää 
kilpailupaikalla. Täten jos halutaan juosta kaksi juoksua niin tämä mahdollisuus pitää erikseen ilmoittaa 
kilpailukutsussa. Tämä onnistuu esimerkiksi kilpailukalenterin lisätiedoissa. Tiedoissa pitää ilmetä, että jos 
alkueriä ei tarvitse juosta niin finaali juostaan alkuerien paikalla. Tällöin ensimmäiseen juoksuun 
osallistuneet ovat automaattisesti mukana toisen juoksun lähtölistassa. 


