
Parahiihto Cup

• Kaudesta 2018-2019 alkaen

• 4 osakilpailua maastohiihtokilpailuiden yhteydessä

• Kisamuoto mahdollistaa useammassa kilpailussa kilpailemisen parahiihtäjille

• Helpottaa valmentajia mm. kansainvälisiin kisoihin valintojen tekemistä

• Viimeisen Hiihto Cup -kilpailun yhteydessä jaetaan Paraurheilun SM-mitalit

Kuvat: Touho Häkkinen ja Paralympiakomitea
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Parahiihto

Parahiihto ja parahiihtäjä käsitteet ovat synonyymeja 
vammaishiihdolle ja vammaishiihtäjälle
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Sarjat

• Sarjat M ja N yleinen, M ja N 12, 20 ja 50
Liikuntavammaiset pystyhiihtäjät
Liikuntavammaiset kelkkahiihtäjät
Näkövammaiset
Kehitysvammaiset

• Hiihtäjillä ei tarvitse olla virallista luokitusta, 
luokitellaan vasta, kun sarjojen osallistujamäärät 
selkeästi kasvavat. 



Yleistä

• FIS-säännöt pohjana

• Kilpailun tuomarineuvosto ja sen tehtävät

• Organisaatio

• Rangaistukset

IPC maastohiihto säännöt 

Special Olympics maastohiihto säännöt  
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https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/161220094744599_2016_12_16+IPCNS_Rules+and+Regulations_0.pdf
https://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/sport-rules/Cross-Country-Skiing-Sports-Rules.pdf


LV kelkkahiihtäjä N 2.5 km/ 5 km/ 12 km/ 800 m 

LV kelkkahiihtäjä M 5 km/ 7,5 km/ 15 km/ 800 m

LV pystyhiihtäjä N 2.5 km/ 7,5 km/ 15 km/ 1,2 km

LV pystyhiihtäjä M 5 km/ 10km/ 20 km/ 1.2 km

B1-3 N 2.5 km/ 7,5km/ 15km/ 1,2km

B1-3 M 5 km/ 10km/ 20km/ 1.2km

Kehitysvammaiset hiihtäjät

1 km/ 2,5 km/ 5 km/ 7,5 km / 10km  

• Perinteisen latu myös vapaan kisassa

• Hiihtomatkat sovelletaan kilpailunjärjestäjän kanssa, 
ei reititetä erillisiä reittejä, jos käytössä soveltuva 3km 
reitti niin käytetään sitä 2,5km reitin sijaan

• Näkövammaishiihtäjän opashiihtäjällä opasliivi 
käytössä
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Kilpailumuodot
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Radat näkövammaisten ja 
liikuntavammaisten 
pystyhiihtäjien osalta

• Noudatetaan FIS:n homologointisäännöksiä

• Huomioidaan seuraavat asiat: 
Nopeat alamäet, joissa mutkia ja käännöksiä, jotka 
voivat olla näkövammaisille hiihtäjille vaarallisia
Lyhyiden reittien suosiminen (reittiin tutustuminen 
helpompaa)
A –nousujen vähentäminen
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Radat kelkkahiihtäjien 
osalta

• 1/3 ylämäkeä, 1/3 tasaista ja 1/3 alamäkeä

• Ylämäkien kaltevuuden ei tule ylittää 10-12% ja 
alamäkien kaltevuus enintään 12-14%

• A –nousut ei yli 200m pitkiä

• Alamäkien loppuosa suora (mielellään pieni ylämäki, 
joka hidastaa vauhtia

• Käännökset paikalla jossa vauhti on hidas ja 
käännökset 90 astetta loivemmat
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Radat kehitysvammaiset 
hiihtäjät

• Selkeä reittimerkkaus (kartiot, kyltit, liput jne.)

• Risteysalueilla erityisen selkä opastus, jotta vältetään 
harhaan hiihto 

• Ylä- ja alamäkien kaltevuus max 5%

• Alamäkien loppuosa mieluummin suora väh. 20m



Parahiihto cup 2021-2022

• 4.12. Ski Jyväskylä 

• 6.2. Kangasalan Kisa

• 13.2. Lempäälän Kisa

• 1 kilpailunjärjestäjä vielä puuttuu!!!

• Parahiihto cup järjestäjät pystyy suodattamaan hiihtokalenterista
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Järjestävän seuran 
tehtävät
• Hiihtoreitit/kartat esille nettisivuille (rataprofiilit)

• Ilmoitettava, jos latu-ura on levitettynä tai latu-uraa ei 
olenkaan. Ja jos mahdollista merkataan ne kohdat karttaan.

• Reittimerkkaus/opastukset ja henkilöt kääntöpaikoille (kaikki 
ei ymmärrä kylttejä/numeroita)

• Sarjat joko kisan alussa tai keskellä 

• Palkintojen jaot ilmoitettava kisa ohjeistuksessa

• Esteettömyys asiat huomioituna ja hyvin merkattuna. Käytä 
esteetön ja saavutettava liikuntatapahtuma -tarkistuslistaa

• Hiihtoreitit ja matkat sovitaan Parahiihto yhteyshlön kanssa 

• Väliaikalähtö tai yhteislähtö

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paralympia.fi%2Fimages%2Ftiedostot%2FEsteettomyys%2Feske_para_tapahtumajrjestjn_muistilista_web.pdf&data=04%7C01%7C%7C9ff5c85f245a480b04d108d9922e7a36%7C2beed459ae8d4cb886977c7c11e13585%7C0%7C0%7C637701551162152583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OIg7Xr1ZOqkZN75q38z%2Fa45%2FpLUd8VYqZB%2BBMhFch%2Fc%3D&reserved=0
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Parahiihtäjän tehtävät 

• Hiihtäjät ilmoittautuvat hiihtokalenterin kautta

• Parahiihtäjä edustaa hiihtoliiton jäsenseuraa

• Parahiihtäjällä on voimassa oleva ski passi tai lisenssi



Parahiihto (kilpailunjärjestäjät ja kilpailutoiminta) 

Nina Peltonen

Seurakehittäjä, Suomen Paralympiakomitea

Nina.peltonen@paralympia.fi

050 400 1532

@nina_peltonen

Parahiihtäjät (esim. uudet hiihtäjät ja luokittelu)

Ville Sampolahti

Paravalmentaja, Vuokatti Ruka Urheiluakatemia

Ville.sampolahti@vrua.fi

040 542 3032
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Lisätietoa
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