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PITUUS ja KOLMILOIKKA 
 
Lajinjohtaja  
- varmistaa, että sääntöjä noudatetaan 
- tarkastaa lopputulokset ja allekirjoittaa pöytäkirjan  
- johtaa tuomarityöskentelyä, päättää kaikesta lajin läpivientiin liittyvästä toiminnasta ja kilpailun 
kulusta. Jakaa tehtävät toimitsijoille ja antaa tarvittavat lisäohjeet tehtävien hoitoon. 
- varmistaa lajinläpiviennin kannalta tärkeiden välineiden paikallaolon ja tarkastuksen ennen lajin 
alkua.  
- Tekee päätökset liittyen mahdolliseen urheilijan tekemään suulliseen protestiin 
 
Lippumies (usein lajijohtaja toimii myös lipussa) 
- varmistaa ennen hyppyä, että vahapinta on varmasti asianmukaisessa kunnossa. 
 HUOM: Lasten lajeissa 9-11v käytetään 1m ponnistusaluetta! 
- seuraa hyppyjen välillä alastuloalueen tapahtumia ja tarkastaa aina tilanteen ennen kuin antaa 
seuraavalle hyppääjälle suoritusluvan joko valkoisella lipulla tai siirtämällä kartion pois 
vauhdinottoradalta. 
- päättää suorituksen oikeellisuudesta. 
 
Mittanauhan lankkupää 
- mittaa hypyt venyttämällä mitan suoraksi. Mittaus tapahtuu ponnistuslankun vahalankun 
puoleisesta reunasta. Lasten säännöissä mittaus tapahtuu ponnistusalueella ponnistuspaikasta tai 
ponnistusalueen ns yläreunasta jos ponnistus alueen ulkopuolella. 
- mitan tulee olla kohtisuorassa linjassa alastulojälkeen nähden.  
- mittatuloksen lukee yleensä lajijohtaja tai hänen määräämä henkilö. Mittatulos ilmoitetaan sentin 
tarkkuudella (pyöristettynä alaspäin täyteen senttiin) kirjurille.  
 
Mittanauhan alastulopää 
- mitan ns. 0-pää asetetaan ponnistuslankkua lähimpään hyppääjän tai hänen varusteidensa 
jättämään jälkeen. 
- mittaa pidettävä merkissä niin kauan ettei mittaustuloksesta ole epäselvyyttä. 
- jos näyttää siltä, että urheilija protestoi esim. yliastumistaan vastaan täytyy hypylle saada mitta.  
- erityisesti on varottava epäselvissä tilanteissa sitä, etteivät tasoittajat ehdi tasata jälkeä ennen 
kuin lajijohtaja on antanut siihen luvan. 
- mitta on aina ensin asetettava paikalleen, vaikka sivusilmällä huomaisikin, että lankulla on 
punainen lippu ylhäällä. 
 
Sihteeri 
- noutaa kaikki lajin tarvitsemat pöytäkirjat kilpailukansliasta. 
- pitää käsipöytäkirjaa kilpailun kulusta ja varmistaa että merkinnät ovat yhtäpitäviä päätteen 
käyttäjän merkintöjen kanssa. Merkitsee lajin alkamis- ja päättymisajan käsipöytäkirjaan. 
- ilmoittaa kilpailijoille suoritusjärjestyksen, sekä loppukilpailuissa käännetyn järjestyksen 3. 
kierroksen jälkeen. 
 
Oikeat pöytäkirjamerkinnät ovat: 
-Tulos hypyissä merkitään selvin numeroin, ole erityisen tarkka, että nrot 1 ja 7 eroavat toisistaan 
-Yliastuttu    X 
-Väliinjättö    - 
-Ei tulosta    NM * 
-Ei osallistunut, ”startannut”  DNS * 
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-Hylättiin    DQ * 
-Keskeytti    r  
*=merkitään pöytäkirjan ”Tulos”-kenttään 
 
- Kokoaa kaikki pöytäkirjat ja toimittaa ne kilpailukansliaan heti lajin päätyttyä. 
- merkitsee erilleen mahdollisen ”varastoon” mitatun tuloksen myöhemmin käsiteltävää 
protestiratkaisua varten (ao. tulosta ei saa viedä atk-tulospalveluun, eikä sitä saa näyttää 
tulostaululla) 
- Kirjaa pöytäkirjaan myös mahdolliset urheilijalle annetut varoitukset ja hylkäämiset (DQ), kelloajan 
sekä syyn (mikä sääntökohta, lajijohtaja kertoo) niihin. 
 
Tasoittajat 
- ennen lajin alkua lämmittelysuoritusten ja askelmerkkien oton aikana valvovat turvallisuutta 
(läpijuoksut, ym). 
- kilpailun aikana vasta kun hyppyn mittaus on suoritettu, tasoitetaan alastulokohta, muun 
hyppypaikan osalta tasoituksen voi aloittaa heti. 
- Erityisesti on varottava epäselvissä tilanteissa sitä, että ei tasoiteta alastulokohdan hiekkaa ennen 
kuin lajijohtaja on antanut siihen luvan.  
- Pyrkii suorittamaan em huomioiden tehtävänsä ripeästi. 
 
Tuulimittari 
- saa tuulimittarin käyttöön koulutuksen ennen kilpailua. Lasten kilpailusääntöjen alaisissa 
kilpailuissa (lähinnä alle 12 v kilpailut) ei käytetä tuulimittaria.  
- varmistaa että tuulimittari on oikein sijoitettu suorituspaikalla – 20m hyppylankusta. 
- varmistaa että tuulenmittaukseen tarvittava ”käynnistyskohta” on merkitty suorituspaikalla (pituus 
40m ja kolmiloikka 35m lankusta). 
- käynnistää tuulimittarin, kun urheilija ohittaa käynnistyskohdan tai jos vauhdinotto on lyhyempi, 
niin urheilijan lähtiessä liikkeelle.  
- tuulenmittaus 5 sekunnin ajalta – aika on valmiiksi ohjelmoitu tuulimittariin. 
- jokainen tuulilukema merkitään hypyn kohtaan pöytäkirjaan – joko sihteeri kirjaa tai tuulimittarilla 
on oma pöytäkirja, johon lukema kirjataan. 
- allekirjoittaa erillisen tuulipöytäkirjan ja antaa sen sihteerille lajin loputtua kilpailukansliaan 
toimitettavaksi. 
 
Suorituskello (lasten sääntöjen kilpailuissa ei suorituskelloa) 
- käynnistää suoritusaikakellon lajijohtajan kanssa sovitun merkin jälkeen, käytännössä usein 
valkoisen lipun heilautus.  
- normaali suoritusaika on 30 sek  
- kun kilpailijalla on valmistautumisajasta jäljellä 15 sekuntia, eikä urheilija ole lähtenyt 
suoritukseensa, nostetaan keltainen lippu ja sitä pidetään ylhäällä suoritusajan päättymiseen asti. 
Suoritus katsotaan alkaneeksi, kun urheilija lähtee liikkeelle.  
- HUOM: Älä nollaa kelloa ennen kuin urheilija on suorittanut yrityksensä loppuun = ponnistanut 
hiekalle tai juossut läpi. Urheilija voi keskeyttää vauhdinoton ja aloittaa sen uudestaan suoritusajan 
puitteissa. 
- jos suoritusaika loppuu ennen kuin urheilija aloittaa suorituksensa, keltainen lippu vaihdetaan 
punaiseen lippuun ja ilmoitetaan kuuluvasti suoritusajan loppuneen. 
 
Päätteenkäyttäjä 
- saa päätteen käyttöön koulutuksen ennen kilpailua. 
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