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Oheisena muutamia huomioon otettavia asioita kilpakävelyjen järjestämisestä SM-
kisoissa: 
 
Kilpakävelyissä tulee olla nimettynä lajijohtaja; ratakävelyjen osalta juoksujen johtaja toimii 
useimmiten myös kilpakävelyjen lajijohtajana. 
 
 
Tuomarit 
 

Kaikissa SM-kävelykilpailuissa tulee olla koulutetut tuomarit, jotta voidaan saavuttaa 
virallisia tuloksia. Kisojen järjestäjä on vastuussa tuomareiden hankinnasta. 

 
 
Tuomareiden määrät 
 

Maantiekisoissa vähintään 5 + kävelyn ylituomari ja enintään 8 + kävelyn ylituomari. 
Nykyisin varsin yleisellä 1 km:n edestakaisella reitillä sopiva määrä on 6 + ylituomari. 
Tuomaritarve suurempi mikäli reitti alkaa ja päättyy stadionille. Ratakävelyissä tuomareiden 
määrä on 5 + kävelyn ylituomari. 

 
 
Tuomareiden taso 
 

Ylituomarin on aina oltava liittotuomaritasoinen (SUL:n kilpailuvaliokunta nimeää). 
Muiden tuomareiden osalta on suositeltavaa, että he olisivat liittotuomarin koulutuksen 
käyneitä tuomareita, mutta maantieteelliset näkökohdat huomioon ottaen tämä ei aina ole 
mahdollista. Silti ainakin puolet tuomareista tulisi olla liittotuomareita. 

 
 
Muut tarvittavat tuomareita avustavat toimihenkilöt 
 

Kilpakävelyn ylituomarin sihteeri (ei tarvitse olla koulutettu tuomari), varoitustaulun hoitaja 
ja lähetit (ratakävelyissä jokaiselle tuomarille, maantiekävelyissä esim. kiertävät 
polkupyörälähetit). 

 
 
Tuomarivälineet 
 

Kisäjärjestäjä on vastuussa tuomarivälineiden hankinnasta. Tuomarilaikat, hihanauhat, 
tuomaripöytäkirjat (ladattavissa kilpakävely.fi -sivustolta). 

 
 
 
 



Varoitustaulu 
 

Varoitustaulun on oltava riittävän kokoinen huomioiden kilpailijoiden määrä. Tauluun 
merkitään helposti kiinnitettävät varoituksen syyn ilmaisevat varoitusmerkit (~ tai >) sekä 
kilpailijoiden numerot. 

 
 
Kierroslasku ja väliajat 
 

Lajijohtaja vastaa kierroslaskun ja ajanoton organisoinnista. Kierroslaskijoita on oltava 
riittävä määrä. Henkilökohtaisissa kisoissa esim. 3-4 urheilijaa/kierroslaskija, SM-
viestikisoissa suositeltavaa, että kierroslaskijoita on 1/joukkue (huom. 3 x 3000 m vaihdot 
tulevat eri paikoille).  
 
Kierroslaskijoiden on merkittävä kierrosajat jokaisen kilpailijan osalta 
kierroslaskutaulukkoon, jotta voidaan todentaa oikea matka (esim. hallikilpailuissa ja 
viestikisoissa erittäin tärkeää). Jokaiselle kilpailijalle osoitettava/kerrottava jäljellä olevien 
kierrosten määrä. 
 
Pitkillä maantiematkoilla väliajat 5 km:n välein jokaiselle kilpailijalle Ne liitetään kilpailujen 
tuloksiin. Maantiekisoissa maalin kohdalla on oltava juoksevan ajan kello. 

 
 
Nimi/numerolaput 
 

Jokaisella kilpailijalla tulee olla nimi/numerolappu rinnassa ja selässä. 
Mikäli kilpailussa käytetään kilpailijoiden tunnistamisessa urheilijoiden nimiä, tulee ainakin 
selässä olevassa lapussa olla kilpailijan tunnuksena numero. Suositeltavaa on, että sama 
numero näkyisi edessä olevassa nimilapussa pienemmällä kirjoitettuna. 

 
Sekakilpailun kyseessä ollessa on varmistettava, että miesten ja naisten sarjoissa on 
käytössä eri numerosarjat. 

 
SM-viesteissä tulee jokaisella kilpailijalla olla numerolapussa merkittynä myös viestinviejän 
osuutta ilmaiseva numero. 

 
 
Maantiereitit 
 

SM-kisoissa maantiereittien tulee olla SUL:n virallisen reitinmittaajan mittaama reitti. 
Kierroksen pituus on 1 tai 2 km. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota kääntöpisteiden 
riittävään laajuuteen. Suositeltava kääntöpisteen säde on vähintään 2,5 m (halkaisija 5 m). 
 
Mahdollisimman tasainen reitti, ei jyrkkiä nousuja tai laskuja eikä korokkeita. 
Alustan on oltava asfalttia tai tasaista laattaa. Mikäli reitiltä siirryttäessä stadionille on 
käytössä hiekkaosuuksia, tulee ko. osuus peittää kumimatoilla. 

 
Reitin turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Se on suljettava liikenteeltä 
kilpailun ajaksi. Huomioitava on myös yleisön reitinylityspaikat. Järjestysmiehiä ja liikenteen 



ohjaajia tulee saada varmistamaan reitin turvallisuus ja valvomaan yleisön kulkua. 
 

Varattava kilpailijoille reitin varrelle WC:t. 
 
 
Juoma- ja sieniasemat 
 

Järjestäjien vastuulla ovat vesi- ja sieniasema. Pöydät tulee olla tarpeeksi tilavia, jotta 
vesikupit voidaan asettaa sopivan etäälle toisistaan; suositeltavaa pienien vesipullojen 
käyttö. 
 
Sienet voidaan asettaa joko pöydälle tai ojentaa kilpailijoille. Sieniä on oltava vähintään 3-4 
kertaa kilpailijoiden määrä ja ne on huuhdottava puhtaalla vedellä ennen seuraavaa 
käyttöä. 

 
Kilpailijoiden omat juomat:  
Sallittu vain yli 10 km:n/10 000m:n matkoilla. Järjestäjien vastuulla on varata tarpeellinen 
määrä pöytiä, jotta huoltajat voivat asettua pöytien taakse. 

 
Maaliintulossa on tarjottava kilpailijoille vettä. 

 
 
Lääkintähuolto 
 

Kilpailujen aikana lääkintähuollosta vastaavan lääkärin/ryhmän oltava reitin välittömässä 
läheisyydessä. 

 
 
Kuulutus 
 

Maantiereittien varrelle tulee olla kuulutuslaitteet yleisön palvelemiseksi. 
 
 
Ajanottorajat 
 

SUL:n kilpailuvaliokunta on asettanut tiettyihin SM-kilpailuihin ajanottorajan. Mikäli 
kilpailija ei saavu maaliin kyseisen ajanottorajan kuluessa kilpailijan suoritus tulee 
keskeyttää. Ajanottorajojen seuraamisesta vastaa kävelyn lajijohtaja ja hänen tulee antaa 
ilmoitus kilpailijalle keskeyttämisestä. Tuloksiin merkitään DNF. 

 


