
SATAKUNNAN HIIHTO ry 

 

NUORISOVIESTIN SÄÄNNÖT 2016  

************************************************************************************** 

1 § 

Nuorisoviestin tarkoitus on 

- Satakunnan nuorten hiihtäjien ja hiihtovoiman esiintuominen, sekä aktivoiminen vuosittain toistuvana   

tapahtumana 

- Mitata hiihtoseurojen keskinäistä paremmuutta 

- Lisätä nuorten hiihtoharrastusta koko maakunnassa 

- Herättää yleistä kiinnostusta hiihtoa kohtaan nuoresta alkaen 

- Toimia hiihtoseurojen talven aikana järjestämien hiihtokoulujen piiritasoisena katselmuksena 

2 § 

Satakunnan nuorisoviesti järjestään samanaikaisesti Satakunnan maakuntaviestin kanssa. Kilpailun 

ajankohta pyritään järjestämään niin, että mahdollisimman monen maakunnan hiihtäjän olisi 

mahdollista osallistua yhteiseen maakunta- ja nuorisoviestitapahtumaan. Maakunta- ja nuorisoviesti 

pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään kilpailukauden loppupuolella, jotta seurojen 

hiihtotoiminta ja hiihtokoulut ovat ehtineet toimia piirin kaikissa osissa ja samalla yhdistetty maakunta- 

ja nuorisoviesti voisi toimia seurojen hiihtotoiminnan ja hiihtokoulujen piirikohtaisena 

loppuhuipennuksena. 

3 § 

Nuorisoviesti on seurojen ( A- ja B-sarja ) tai seurayhtymien ( C-sarja ) välinen. 

4 § 

Nuorisoviestiin ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki Satakunnan Hiihto ry:n alueella toimivat SHL:n 

alaiset hiihtoseurat. 

5 § 

Nuorisoviestissä noudatetaan soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevia SHL:n kilpailusääntöjä. 

Nuorisoviesti rinnastetaan sääntöjen osalta maakuntaviestiin, joten lisenssien / skipassien osalta 

sovelletaan samaa käytäntöä kuin maakuntaviesteissäkin (SMH säännöt 24§). Käytännössä hiihtäjä voi 

osallistua nuorisoviestiin ilman lisenssiä tai skipassia. Hiihtäjän tulee kuitenkin olla edustamansa seuran 

jäsen (C-sarjassa hiihtäjän tulee olla jommankumman seurayhtymäjoukkueen muodostaman seuran 

jäsen). 

6 § 

Nuorisoviesti hiihdetään kolmessa sarjassa: A- B- ja C- sarja. 

7 § 

Seura voi osallistua nuorisoviestiin yhdellä tai useammalla joukkueella. 

8 § 

Sarjajako: 

A-SARJASSA kilpailevat viestin edellisen kilpailun kahdeksan (8) parasta joukkuetta sarjaan katsomatta 

maaliintulojärjestyksessä. 

B-SARJASSA kilpailevat muut joukkueet. 

C-SARJASSA kilpailevat ne seurayhtymät, jotka eivät yksin saa muodostettua nuorisoviestijoukkuetta tai 

joiden kaikki hiihtäjät eivät mahdu seurakohtaisiin nuorisoviestijoukkueisiin. 



Seurayhtymän voi muodostaa kaksi (2) seuraa. C-sarjasta ei voi nousta A- tai B- sarjaan, mutta näin 

mahdollistetaan mahdollisimman monen hiihtokoululaisen osallistuminen nuorisoviestiin. Seurojen 

tulisikin huolehtia, että kaikki seuran hiihtokoululaiset / hiihtäjät pääsisivät hiihtämään ainakin jossakin 

joukkueessa nuorisoviestiä. 

Seurojen on koottava joukkueensa siten, että I-joukkueeseen nimetään edeltäpäin parhaiksi arvioidut 

hiihtäjät, II-joukkueeseen seuraaviksi parhaat jne. 

9 § 

Nuorisoviestin hiihtäjät ja hiihtomatkat: 

A-, B- ja C- SARJA 

1. osuus 12v P 2km  

2. osuus 8v T 1km  

3. osuus 8v P 1km  

4. osuus 10v T 2km  

5. osuus 10v P 2km  

6. osuus 12v T 2km  

Nuorisoviestin pituus yhteensä 10km 

10 § 

Nuorisoviestin hiihtotapa vaihtuu vuosittain P/V siten, että Satakunnan mestaruusviestit ja maakunta- / 

nuorisoviesti vaihtelevat vuorovuosittain. Satakunnan mestaruusviestien hiihtotapa määräytyy HS-

loppukilpailun viestin hiihtotavan mukaan. 

11 § 

A, B ja C -sarjoissa jaetaan kolmen parhaan joukkueen hiihtäjille maakuntaviestimitalit (ei 

seuramitaleita).  

Jokaisen osuuden osuusaikojen kolme parasta hiihtäjää palkitaan sarjaan katsomatta. 

12 § 

A ja B -sarjassa kilpaillaan yhteisestä kiertopalkinnosta, johon vuosittain voittajaseura saa kiinnityksen ja 

jonka seura saa vuodeksi haltuunsa. Kiertopalkinnot on tuotava kaiverrettuna takaisin seuraavalle 

kilpailupaikalle. Kaiverruskustannuksista vastaa seura, joka on kiertopalkinnon saanut vuodeksi 

haltuunsa. Kiertopalkinto on kaudesta 2017 toistaiseksi kiertävä. Kiertopalkinto on Satakunnan Hiihto 

ry:n omaisuutta ja päätyy lopuksi Satakunnan hiihto ry:lle (tai muulle mahdolliselle järjestölle, joka 

jatkaa toimintaa). 

13 § 

Nuorisoviestin järjestäjänä toimii yhdessä Satakunnan Hiihto ry:n kanssa se seura tai seurayhtymä, jolle 

Satakunnan Hiihto ry vuosittain myöntää järjestämisoikeuden anomusten perusteella. 

14 § 

Hiihtotavoista ja hiihdettävistä matkoista voi Satakunnan Hiihto ry vuosittain päättää toisin kuin § 9 ja 10 

on mainittu. 

15 § 

Nämä säännöt on tarkastettu ja hyväksytty johtokunnan kokouksessa 31.10.2016 käytettäväksi 

toistaiseksi. 

 


