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Nykyaikainen 5-ottelu

Seminaari 5-ottelutuomareille 
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Ohjelma
Tilaisuuden avaus

1/2018 sovitut käytännöt kotimaisiin kisoihin - Miten nämä ovat toimineet?
- Pack start:n käyttö kotimaisissa kisoissa
- Yhdistetyn Masters-sarjan ikätasoitukset
- Ratsastuksen pisteytys

Muuta keskusteltavaa
- Valvojan havaintoja/muuta palautetta 5-ottelun SM-kisoista
- Laser Run City Tour - Lessons Learned 

Ennakkotietoa tulevasta
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Kokemuksia 2018:
Pack start:in käyttö kotimaisissa kisoissa

Jos yleisessä sarjassa handicapien tuottamat erot ovat suuret (esimerkiksi DNF 
ratsastuksessa) ja juoksijat epätasaisia voidaan joutua tilanteeseen jossa pack startille 
annettu kaksi minuuttia ei riitä etumatkaksi.

Tällöin nopea juoksija ehtii ensin maaliin mutta hänen kokonaispisteensä alhaisemmat 
kuin maaliin tulleella hitaalla juoksijalla.

UIPM:n kanta:
Ensisijaisesti pyritään siihen että laser runissa ensin maaliin tullut voittaa kisan. Tämän 
toteutumiseksi voidaan luopua 2 min pack startista. Mikäli (tämäkään) ei riitä voidaan 
toimia masters:ien käytännön mukaan ja julistaa voittaja vasta laskennan jälkeen.

Onko tähän tilanteeseen törmätty vielä kevään-kesän-syksyn 2018 kisoissa?
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Palautetta vuodelta 2018: 
Yhdistetyn Masters-sarjan ikätasoitukset (1 / 2)

Kansalliset kilpailumääräykset k.34.1

 

k.34.1 Suomenmestaruusarvon saadakseen henkilökohtaisessa 
kilpailussa on oltava vähintään kaksi kilpailijaa. Kilpailussa jaettavien 
henkilökohtaisten SM-mitalien määrä suhteutetaan osallistuvien Suomen 
kansalaisuuden omaavien ottelijoiden määrään (vrt. k.38) 
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Palautetta vuodelta 2018: 
Yhdistetyn Masters-sarjan ikätasoitukset (2 / 2)

Suomalaisten kilpailumääräysten mukaan veteraanisarjoja voi yhdistää vapaammin 
kuin UIPM:n sääntöjen mukaan. Tämä antaa kaksi eri vaihtoehtoa yli 60-vuotiaiden 
yhdistämiseen

A) UIPM:n sääntöjen mukaan yli 60- vuotiaiden yhdistyesessä yli 40- tai 
50-vuotiaisiin yli 60-vuotiaat pitäisi käsitellä 59-vuotiaina.

B) Suomessa yleisempi lähestymistapa on ollut yhdistää sarjat ja antaa yli   
       60-vuotiaille heidän todellisen sarjansa mukaiset tasoitukset (yli 
       60-vuotiaat ovat uineet ja juosseet samat matkat kuin 40/50-sarjat)
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Palautetta vuodelta 2018: 
Ratsastuksen pisteytys (90 cm) (1 / 2)

Riina Pitkänen 1/2018:
Otin ihan itsenäisesti kevään kilpailuissa käyttöön oman sääntösovelluksen, jossa 
yleisen sarjan ottelijoilla oli mahdollista halutessaan hypätä matalampi esterata 
kuin se (Suomessa) virallinen 100cm. 

Tämä mahdollisti ratsastukseen osallistumisen myös niille ottelijoille joilla taidot 
eivät tuohon viralliseen  rataan riittäneet. Pisteytyksen osalta tehtiin niin että 10cm 
vähennys estekorkeuteen vähensi mahdollista maksimipistemäärää 50 pisteellä. 
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Palautetta vuodelta 2018: 
Ratsastuksen pisteytys (90 cm) (2 / 2)

… Eli jos yleisen sarjan ottelija hyppäsi 80cm radan, maksimipisteet tästä olivat 
200. Tämän suhteen voisi jutella mm. siitä että nähdäänkö tuo mun hatusta 
heittämä pisteytys sopivaksi, ja että ainakin sovellettaisi samaa systeemiä 
joka kisassa. 

Tätä käytäntöä voisi testata vielä jonkin aikaa kisoissa, ja jos sen jälkeen 
nähdään tarpeelliseksi niin sen voisi ehkä viedä kotimaisiin 
kilpailumääräyksiin asti. 

SM-kisoissa en tätä ottaisi käyttöön, mutta tavallisissa kansallisissa kisoissa kyllä, 
tavoitteena on madaltaa osallistumiskynnystä niille joiden ratsastustaso ei ole 
riittävä ja jotka jäisivät muuten kokonaan pois.
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5-ottelun SM-kisat (1 / 5)

Yhteenveto:

Kilpailut sujuivat hyvin ilman suurempia ongelmia. Hyvä yhteistyö 
kisaorganisaation ja kilpailijoiden sekä katsojien kesken auttoi sujuvaan 
toimintaan. 

Aikataulu piti hyvin koko pitkän päivän siirtymisistä huolimatta. 

Miekkailussa käytettiin ulkopuolisia tuomareita. Ratsastuksesta vastasi 
Kauniaisten ratsastuskeskuksen henkilökunta.
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5-ottelun SM-kisat (2 / 5)

Miekkailuun liittyen:

Kilpailun alussa pientä epäselvyyttä kilpailijoiden sijoittumisesta millekin 
alueelle. Tuomareille olisi (varsinkin uusille) ollut hyvä käydä järjestelmä läpi jo 
ennen kilpailua.

Muistattehan että aktiivisinkin miekkailutuomari tuomitsee 
5-ottelumiekkailua korkeintaan kolme kertaa vuodessa, osa ei sitäkään. 
Jos/kun SM-kisoissa käytetään liiton järjestämiä tuomareita,  muistutus 
tavasta jolla kisat viedään läpi olisi hyvä antaa etukäteen.

Jälkikäteen tuli palautetta myös miesten ja naisten miekkailemisesta samassa 
yhdessä (näin päätettiin osallistujamäärän pienuuden). 
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5-ottelun SM-kisat (3 / 5)

Laser runiin liittyen:

Laser run: juoksuradan turvallisuudessa pitää huomioida paremmin muu 
liikenne (mm. pyöräilijät). Tämä lienee vakavin yksittäinen havainto.

Alkuun ammuntapaikan rakentamisessa pieniä ongelmia taulujen kiinnityksen 
kanssa telineisiin. Muistettava kiinnityksessä  numerointi oikein päin! 
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5-ottelun SM-kisat (4 / 5)

Ratsastukseen liittyen:

Rataan tutustuminen hyvin vapaata opastuksen jälkeen. Ei ilmoitusta kuinka 
kauan rataan saa tutustua ja koska suljetaan. Muuten ratsastus sujui 
erinomaisesti, rata oli oikein hyvä ja hevoset olivat todella tasokkaita. 

Myöskään ratsastajat eivät osallistu jatkuvasti 5-ottelun 
ratsastustapahtuman järjestämiseen. Myös heidän kanssaan olisi hyvä 
käydä läpi kilpailujärjestelmä ja -tapa etukäteen jotta 5-ottelun 
ratsastuksen erityispiirteet tulevat huomioiduksi.
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5-ottelun SM-kisat (5 / 5)

Ratsastukseen liittyen:

Jälkikäteen tuli palautetta että ratsastuksessa tulisi saada eroja aikaan mm. 
radan mittaamisen kautta - kuitenkin jos rakennetaan täysimittainen rata, 
kenttä on niin täynnä ettei reittien suhteen ole isoa valinnanvaraa. 

Onko tahtotila jatkossa pitkä rata (ja useampi este joilla mahdollisuus 
virheisiin), vai selvästi lyhyempi rata ja suurempi mahdollisuus 
yliaikasekunteihin jonkun reitin valinnan kautta? 
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Laser Run City Tour - Lessons Learned

- Kilpailun järjestämisen kannalta toimitsijoiden sitouttaminen erityisen tärkeää! 
Nyt kisa vedettiin läpi todella pienellä miehityksellä -> avainhenkilöillä iso 
työmäärä ennen kisaa ja sen jälkeen, lisäksi pitkät päivät kisapäivinä. Millä 
saataisi lisää väkeä mukaan järjestelyihin?  

- Juoksurata oli yleisöystäväliinen, kun koko radan pystyi näkemään kerralla.

- Juoksuradan merkkaamista mietittävä, mikäli kisa järjestetään kentällä jossa ei 
ole valmiina mitään maamerkkejä. Tuuli katkoi merkkausnauhaa, ja rataa 
jouduttiin korjaamaan useita kertoja päivän aikana. 
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Ennakkotietoa tulevasta

Olympiakomitea on tiedttanut että EU:n Tietosuoja-asetukseen liittyvät urheilun 
käytännesäännöt valmistuvat alkuvuodesta 2019.

 


