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Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt   
   
Näitä sääntöjä noudatetaan kaikkien ilmailulajien SM-kilpailuissa (FAI/SIL).   
Nämä säännöt vahvistaa Suomen Ilmailuliitto ry:n (SIL) lajivaliokunta vuosittain 
ennen joulukuun 1. päivää. Mahdolliset vuosittaiset muutokset koskevat seuraavana 
vuonna 1. maaliskuuta jälkeen alkavia SM-kilpailuja, muulloin noudatetaan entisiä sääntöjä.   
  

  
Kaikessa ilmailun kilpailutoiminnassa on noudatettava reilun pelin periaatteita ja urheilutoiminnan 
eettistä lähtökohtaa, jonka mukaan urheilijat, joukkueet ja seurat sekä järjestävä organisaatio, tuomarit 
jne. pyrkivät aina kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Mahdollisista 
rangaistustoimista rikkomustapauksissa liiton hallitus käyttää päätösvaltaa liiton sääntöjen mukaisesti.   
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1. SM-KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOIKEUS JA HAKUAIKATAULU   

 
Kaikkien SIL:n piirissä harrastettavien ilmailulajien SM-kilpailujen järjestämisoikeutta tulee liiton 
jäsenyhdistysten, säätiöiden tai muiden yhteisöjen hakea kirjallisesti edellisen kalenterivuoden syyskuun 
loppuun mennessä. Hakemukset lähetetään liiton toimistoon.  
  
Lajitoimikunta voi tarvittaessa muuttaa kilpailukohtaisesti tässä SM kilpailujen hakuaikaa omalla 
päätöksellään. Muutokseen tulee olla hyvät perustelut, kuten tilan varausaikataulu tai kansainvälinen 
kilpailu.  
  
Hakemuksista tulee käydä ilmi vähintään seuraavat asiat:  
  

• kilpailun vastuuorganisaatio (yhteisö ja sen ajan tasalla olevat yhteystiedot)   

• kilpailun aika ja paikka   

• mistä kilpailuluokista tai -sarjoista on kyse   

• kilpailun yleiset järjestelyt, kilpailupuitteet ja organisaatio pääpiirteittäin   

• lajin erityispiirteistä johtuvat seikat (määritellään tarpeen mukaan kunkin lajin omissa 
säännöissä)   

• arvio kilpailijoille aiheutuvista kuluista, eli osallistumismaksut, majoituskulut yms.   
  
Lajitoimikunnat valmistelevat yhdessä liiton toimiston kanssa kilpailukalenteriesitykset Lajivaliokunnalle 
esitettäväksi. Lajitoimikunnilla on päätösvalta koskien oman lajinsa SM-kilpailuja siten, etteivät ne ole 
ristiriidassa Yleisten SM-kilpailusääntöjen kanssa. Kalenteri käydään läpi Lajivaliokunnan kokouksessa, 
jossa Lajivaliokunta voi kommentoida kalenteria. Kommentit välitetään ko. toimikuntaan 
käsiteltäväksi.  SM-kilpailukalenteri julkaistaan viimeistään marraskuun loppuun mennessä.  
  
Mikäli liiton toimistoon ei määräaikaan mennessä ole tullut yhtään säännöt täyttävää hakemusta tietyn 
lajin SM-kilpailujen järjestämiseksi, on lajitoimikunnalla mahdollisuus myöntää harkintansa mukaan SM-
kilpailujen järjestämisoikeus myös määräajan jälkeen tulleen esityksen perusteella.  
Kilpailujärjestäjältä liiton toimistoon myöhemmin tulleet päivämäärä- ja paikkamuutokset, tai muut 
muutokset lähetetään toimikunnalle käsiteltäväksi.    

 

 

2. ILMOITUS KILPAILUSTA JA KILPAILUKUTSU   
 

SM-kilpailu tulee listata Ilmailuliiton verkkosivujen tapahtumakalenteriin vähintään kaksi 
kuukautta ennen kilpailun alkua (kilpailuilmoitus).   
  
Kalenteritiedoista on käytävä ilmi perustiedot kuten kilpailujen aika ja paikka, kilpailuluokat tai -sarjat 
tarvittaessa, järjestäjän yhteystiedot ja verkkosivu tai muu tapa, missä tai miten virallinen kilpailukutsu 
on julkaistu tai tullaan julkaisemaan. Liiton toimisto ylläpitää ja päivittää verkkokalenteria ja em. tiedot 
on toimitettava toimistolle niin, että ne voidaan julkaista ajallaan.   
   
Kilpailujärjestäjän on tehtävä lisäksi virallinen, ilmoitusta tarkempi kilpailukutsu. Kutsu voi olla Ilmailu- 
lehdessä tai liiton tapahtumakalenterissa, tai edellisissä on oltava linkki, mistä kutsu löytyy.   
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Kutsusta on käytävä ilmi vähintään seuraavat asiat:  
  

• kilpailun aika, paikka, alkamisajankohta, ilmoittautumisajan päättymisajankohta, mahdollinen 
jälki-ilmoittautumisen päättymisajankohta (ei voi olla kilpailun alkamisajankohtaa myöhempi) 
sekä mahdollinen harjoitusjakso   

• kilpailuluokat ja/tai sarjat   

• käytettävät säännöt (mitkä ja milloin päivätyt)   

• järjestelyistä vastaava yhteisö ja järjestäjän yhteystiedot   

• ilmoittautumistapa ja aikataulu   

• osanottomaksu, maksutapa ja aikataulu   

• kilpailun johtaja / johtajat   

• muut lajikohtaisesti määritellyt asiat (käy ilmi lajisäännöistä)   
  

Kilpailukutsuun on laitettava GDPR -lause, jossa kilpailija luovuttaa oikeutensa kilpailutuloksien 
vapaaseen käsittelyyn Ilmailuliitolle.    
  
Kilpailun johtaja vastaa siitä, että tapahtumakalenterissa olevan kilpailuilmoituksen lisäksi tarvittavat 
tiedot ovat nähtävillä kilpailukutsussa.   
   
Muitakin tietoja kilpailuista voidaan julkaista erikseen niin sovittaessa liiton toimiston kanssa.    
 

 

 

3. OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN SM-KILPAILUUN   
 

Suomen mestaruuskilpailuun voivat osallistua lajin omissa säännöissä asetetut taito-, taso- tai 
karsintavaatimukset täyttävät kilpailijat, joilla on Suomen Ilmailuliiton myöntämä FAI:n kilpailulisenssi.   
  
Suomen Ilmailuliitto voi myöntää kilpailulisenssin myös muun maan kansalaisille, jotka ovat Suomen 
Ilmailuliiton jäseniä ja jotka asuvat yhtäjaksoisesti Suomessa vähintään 185 vrk vuodessa.   
HUOM: Henkilöllä ei voi olla kilpailulisenssiä samaan aikaan kahden eri maan, FAI NAC:n (National Air 
Sport Controls) myöntämänä.   
  
  
Kilpailuun voi osallistua myös muita, kuin edellisessä kohdassa mainittuja ulkomaan kansalaisia, jos kyse 
on ns. avoimista (open) kilpailuista. Tällöin lasketaan kahdet tulokset:   

• SM-kilpailu (Ilmailuliiton SM-arvo ja -mitalit) sekä   

• kansainvälinen avoin kilpailu (open, kaikki kilpailijat, "järjestäjän palkinnot").   
  
Vaadittavat asiakirjat   
  
Kaikilta SM-kilpailuihin osallistuvilta vaaditaan voimassa oleva suomalainen FAI-kilpailulisenssi. 
Kilpailuorganisaation on tarkastettava kaikkien lisenssit ja suljettava lisenssittömät kilpailijat 
kilpailusta. Liiton toimistolta saa pyydettäessä ohjeet tarkastamiseen.  
 

Muut mahdollisesti vaadittavat ja tarkastettavat kilpailijoiden ja/tai kilpailukaluston ja/tai 
organisaatioon kuuluvien henkilöiden dokumentit määritetään lajikohtaisissa SM-säännöissä.   
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4. LAJIKOHTAISET SM-SÄÄNNÖT  
 
Lajikohtaiset SM-säännöt (lajien kilpailusäännöt) hyväksyy kyseinen lajitoimikunta. Poikkeamat eri lajien 
SM-kisasäännöissä verrattuna FAI:n lajisääntöihin ovat mahdollisia.   
   
Lajitoimikunta ei voi tehdä lajisääntöihin kohtia tai ohjeita, jotka väljentävät näitä sääntöjä (yleiset SM-
kilpailusäännöt). Tiukempia määräyksiä voidaan lajisääntöihin laatia tarvittaessa. Kilpailun johtaja 
kilpailuorganisaationsa kanssa vastaa siitä, että näitä sääntöjä, kyseisen lajin omia SM-sääntöjä 
sekä FAI:n yleisiä ja kyseistä lajia koskevia urheilusääntöjä (Sporting Code) noudatetaan.   
   
Lajitoimikunnat toimittavat liiton toimistoon SM-kilpailusääntöjen hyväksytyt versiot, jolloin kulloinkin 
voimassa olevat säännöt ovat saatavilla liiton toimistosta. SM-kilpailujärjestäjät vastaavat siitä, että 
heillä on käytettävissään voimassa olevia yleisiä ja kyseisen lajin sääntöjä hyvissä ajoin ennen 
kilpailutapahtumaa.   
   
Kilpailujärjestäjän vastuulla on, että kilpailijoilla on kilpailupaikalla mahdollisuus saada käyttöönsä 
kilpailuun liittyvät säännöt. Järjestäjä vastaa myös siitä, että kilpailupaikalla on 
käytettävissä FAI:n urheilusääntöjen yleinen osa sekä kulloisenkin lajin lajiosa (englanninkielinen 
riittää).   
 

 

5. SM-ARVON TOTEAMINEN JA MITALIT  
 

SM-arvon syntymisen edellytykset ja jaettavien mitalien määrä voidaan määritellä lajikohtaisissa SM-
säännöissä. Edellytyksinä voi olla esimerkiksi määritelty minimimäärää osallistujia, joukkueita tai 
kilpailupäiviä tai muu lajitoimikunnan hyväksi katsoma kriteeri.   
   
Liiton toimisto hankkii SM-kilpailujen mitalit kilpailujärjestäjän tilauksesta ja vastaa niiden 
kaivertamisesta.   
   
SM-kilpailun johtajan vastuulla on sopia hyvissä ajoin toimiston kanssa siitä, miten mitalit toimitetaan 
kilpailupaikalle, jos mitalit jaetaan kilpailun päätyttyä kilpailupaikalla.   
 

 

6. TIEDOTTAMINEN   
 

Järjestäjän tiedotus ilmoittautuneille kilpailijoille:   
  

• Järjestäjän on tiedotettava ilmoittautuneille kilpailijoille suoraan kilpailukutsuun 
tulleista muutoksista, kuten päivämäärä jne.   

• Mahdolliset erikseen tiedotettavat asiat määritetään eri lajien SM-säännöissä.   
   
Viranomaisasiat, kilpailulupa:  
   

• Kilpailun järjestäjä hoitaa vaadittavat luvat ja ilmoitukset.  
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• Järjestäjä vastaa tarvittavista ilmatilan käyttöön liittyvistä neuvotteluista kansallisen 
lennonvarmistusta tarjoavan tahon kanssa liiton ilmatilatyöryhmän avustuksella.  

• Kopio sovituista lennonvarmistuspalveluun liittyvistä menettelyistä toimitetaan liiton 
toimistolle.  

   
Urheilutiedottaminen, päivittäistulokset ja kilpailun lopputulokset   
   
Kilpailun ennakko- ja lopullisten tulosten tiedottamisesta sovitaan liiton toimiston kanssa. Suunnitelma 
on tehtävä mahdollisimman hyvissä ajoin, vähintään kuukautta ennen kilpailun alkua.   
  
Kilpailun aikana kilpailuorganisaatio vastaa tiedottamisesta. Liiton toimistoa voi käyttää sovitusti 
apuna.   
   
Kilpailun järjestäjä toimittaa kilpailun viralliset tulokset alkuperäiskappaleina liiton toimistoon 

arkistoitavaksi välittömästi kilpailun päätyttyä.  

 

 

7. TULOSTEN VIRALLISTAMINEN JA JULKAISU   

 

Kilpailun tulosten julkaisussa ja aikataulussa noudatetaan lajin sääntöjä (SIL ja FAI).   
   
Kaiken kilpailusuoritusten dokumentointiin liittyvän materiaalin (tiedostot, videot jne.) on oltava 
tarkastettu epävirallisten tulosten julkistamiseen mennessä. Näistä tulee ilmetä julkaisuaika, ja niissä on 
oltava kilpailun johtajan, päätuomarin tms. hyväksyntä.   
   
Viralliset tulokset voidaan julkistaa ja SM-mitalit jakaa vasta, kun sääntöjen mukainen protestiaika on 
kulunut umpeen.   
   
Kunkin lajin on otettava huomioon edellä mainitut asiat, kun protestiaikoja ja SM-kilpailujen aikataulua 
laaditaan ja hyväksytään lajikohtaisiin sääntöihin.   
   
 

 

8. VALITUSMENETTELY PROTESTIAJAN JÄLKEEN   
 

Tämän kappaleen mukaisesti voi valittaa SM-kilpailujen tuloksista kilpailujen protestiajan jälkeen, mikäli 
protestiajan jälkeen tulee esiin seikkoja, jotka olisivat voineet muuttaa SM-kilpailujen tulosta, mikäli 
nämä seikat olisivat olleet kilpailun tuomariston tai juryn käytössä ennen protestiajan päättymistä. 
Valitus on tehtävä tämän kappaleen mukaisin ehdoin.  
   
Valitus tulee tehdä 30 vuorokauden sisällä protestiajan päättymisestä.   
  
Oikeus valituksen tekemiseen on kilpailuun osallistuneella urheilijalla, joka on liiton jäsen sekä kilpailun 
tuomaristolla sekä juryllä.  
Valitus tulee toimittaa liiton toimistoon kirjallisesti tarvittavine dokumentteineen.   
   
Liitto perii valituksen käsittelystä maksun, joka on 300 euroa. Maksu palautetaan, jos valitus 
hyväksytään.  
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Valituksen käsittelee liiton hallitus. Ennen asian käsittelyä hallituksessa, liiton toimisto pyytää asiasta 
lausunnon kyseisen urheilulajin lajitoimikunnalta, jonka tulee tehdä ratkaisuehdotus asiassa ja sen 
perustelut. Hallitus voi valitusta koskevassa päätöksessään muuttaa valituksen alaisen SM-kilpailun 
tuloksia. Liitolla on oikeus julkaista tehdyt päätökset perusteluineen, mukaan lukien niiden henkilöiden 
nimet, joita päätös koskee.   
 
 

9. KILPAILUISTA SYNTYVÄ DOKUMENTOINTI- TAI ARVOSTELUMATERIAALI   
   
Kaiken kilpailusuoritusten arvosteluun tai tarkkailuun liittyvän, kilpailun kuluessa syntyvän materiaalin 
on oltava liiton käytettävissä esimerkiksi tiedotus- (TV, lehdet, Internet yms.) ja koulutuskäyttöön.   
 

 

10. RANGAISTUSTOIMENPITEET, KILPAILUKIELLOT JA LISENSSIN PERUUTUKSET  

 
Kaikessa liiton toiminnassa noudatetaan liiton säännöissä esitettyä menettelytapaa sekä 
tarvittaessa FAI:n sääntöjen ja määräysten mukaisia rangaistus- ja kurinpitotoimenpiteitä.   
 
 

11. ANTIDOPINGMÄÄRÄYKSET   
 

Liiton kaikessa toiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Suomen antidopingsäännöstöä   
Kansallisesta dopingvalvonnasta vastaa Suomessa SUEK (Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry)  
   
Dopingrikkomukset käsitellään antidopingsäännöstön mukaisesti.   
  
Kilpailijan kilpailutulokset hylätään, mikäli kilpailija antaa kilpailujen aikana positiivisen 
testituloksen, jonka perusteella hänen todetaan syyllistyneen dopingrikkomukseen.   
  
Dopingrikkomuksista määrätään aina rangaistus.    
 
Dopingrikkomuksista määrätään Urheilun toimintakielto. Kaikkein lievimmissä tapauksissa voi selvitä 
varoituksella.   
  
Kolmannesta Toistuvasta dopingrikkomuksesta voidaan määrätä elinikäinen kilpailukielto.  

 

 

12. NÄIDEN SÄÄNTÖJEN RIKKOMUKSET 
 

Jos käy ilmi, että kisajärjestäjät eivät noudata näitä sääntöjä, voi liiton hallitus perua ko. kilpailun SM-
arvon tai kilpailun järjestämisoikeuden kokonaan. Lisäksi liiton hallitus voi ryhtyä myös muihin sääntöjen 
mukaisiin kurinpitotoimiin järjestävää organisaatiota kohtaan.  
  
 

 


