
SUOMEN KUUROJEN URHEILULIITON YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT  
 
Päivitetty liittokokouksessa 14.6.2020  
 
Osallistumisoikeus  
Kilpailuihin saa osallistua näiden kilpailusääntöjen puitteissa Suomen Kuurojen Urheiluliiton 
alaisuudessa toimivien urheiluseurojen/liikuntajaostojen varsinainen jäsen, jonka kuulovaje on 
ilman kuulolaitteen apua mitattuna yli 55 desibeliä paremmasta korvasta katsottuna. Seuran 
vapaajäsen lasketaan varsinaiseksi jäseneksi. 
 
Kilpailuihin osallistuva henkilö edustaa sitä urheiluseuraa/liikuntajaostoa, jossa hän on jäsenenä. 
Mikäli henkilöllä on useita jäsenyyksiä eri urheiluseuroissa/liikuntajaostoissa, hänen tulee edustaa 
kyseisessä lajissa samaa seuraa koko kauden. Henkilö voi edustaa toista 
urheiluseuraa/liikuntajaostoa eri lajissa. Tämä määräys ei koske farmiseurasopimuksia tai seurojen 
yhteistyösopimuksia.  
 
Urheiluseuran/liikuntajaoston on suoritettava jäsenmaksu liitolle ja eri lajeissa liittokokouksen 
määritelty osallistumismaksu. Henkilön on suoritettava jäsenmaksu 
urheiluseuralle/liikuntajaostolle.  
 
Mikäli henkilöllä ei ole voimassa olevaa varsinaista jäsenyyttä urheiluseurassa tai liikuntajaostossa, 
hänet katsotaan edustuskelvottomaksi. Yksilölajissa kilpailijan suoritusta ei hyväksytä virallisiin 
tuloksiin, vaan hän kilpailee ulkopuolisena ja mahdollisia mitaleja ei anneta. Joukkuelajissa 
edustuskelvotonta pelaajaa peluuttanut joukkue tuomitaan hävinneeksi lajiliiton kilpailusääntöjen 
mukaisesti.  
 
SM-kilpailulajit  
Ainoastaan Suomen Kuurojen Urheiluliiton alaisena olevat lajit/kilpailut voivat saada kuurojen SM-
arvon, ei muiden lajiliittojen alaiset kilpailut. 
 
Suomen Kuurojen Urheiluliiton hallitus päättää kunkin lajin kuurojen SM-arvosta. SM-arvon 
toteutumiseksi sarjassa/lajissa pitää joukkuelajeissa olla vähintään kolme (3) ilmoittautunutta 
seuraa ja yksilölajeissa pitää olla vähintään viisi (5) ilmoittautunutta urheilijaa kolmesta (3) eri 
seurasta.  
 
Liiton hallitus vahvistaa lajien esityksestä SM-kilpailun kilpailumuodoista tai pelitavoista SM-
kilpailuissa, jotka pohjautuvat lajiliiton kilpailusääntöihin. Voimassa olevat lajikohtaiset 
kilpailusäännöt poikkeuksineen löytyvät yleisten kilpailumääräysten jälkeen. 
 
SM-kilpailusta ja tuloksista tiedottaminen  
Järjestävän seuran tulee tiedottaa SM-kilpailusta kahta (2) kuukautta ennen kilpailun alkua liitolle 
ja lähettää kilpailukutsun liitolle ja urheiluseuroille sekä liikuntajaostoille. Kilpailun tai turnauksen 
aikana on pyrittävä tiedottamaan tuloksista järjestävän seuran tai kilpailunjohtajan toimesta 
vähintään liiton sosiaalisen median kanavilla sekä Viittomakielisille uutisille.  
 
 
 



Ilmoittautuminen joukkuelajeihin  
Joukkuelajeihin ilmoittautumiset on tehtävä järjestävälle seuralle yksi (1) kuukausi ennen kisoja. 
Viimeistään kaksi viikkoa ennen kisoja on ilmoitettava joukkueiden nimilistat. Samoin edellytetään 
myös jokaiselta seuralta jäsenluettelot liitolle kilpailunjohtajan käyttöön. 
 
SM-kilpailun johto  
Kuhunkin kilpailuihin tulee liiton hallituksen nimetä kilpailunjohtaja, jolla on ensi kädessä valta 
tulkita näitä kilpailusääntöjä, liiton sääntöjä, kurinpitosääntöjä ja kyseisen lajiliiton 
kilpailusääntöjä. Kilpailunjohtajalla yksinomaan on valtuudet päättää asioista itsenäisesti. Mikäli 
kilpailunjohtaja katsoo tarpeelliseksi, se alistaa riidanalaisen tai epäselvän asian Suomen Kuurojen 
Urheiluliiton hallituksen ratkaistavaksi. 
 
Lajikohtaiset kilpailusäännöt  
Noudatetaan kunkin lajiliiton noudattamia kilpailusääntöjä. Erikseen Suomen Kuurojen 
Urheiluliitto määrää näissä yleisissä kilpailusäännöissä kuulolaitteiden, implanttien tai vastaavien 
apuvälineiden käyttökiellon kaikissa liiton alaisissa kilpailuissa. 
 
Kuulolaitteiden, implanttien tai vastaavien apuvälineiden käyttäminen kilpailuissa 
Mikäli urheilija jää kiinni kuulolaitteiden/implanttien käytöstä kilpailusuorituksen aikana, häntä 
rangaistaan kyseisen lajin kilpailusääntöjen rangaistusmuodoissa, jotka määritellään lajikohtaisissa 
määräyksissä ja säännöissä. 
 
Vastuu ja vakuutus 
Jokainen joukkue tai yksinäinen kilpailija osallistuu kilpailuihin omalla vastuulla ja huolehtii omasta 
vakuutuksesta. Liitto ei korvaa urheilutapaturmia SM-kilpailuissa. 
 
Palkinnot 
Liitto vastaa lajien parhaille jaettavista mitaleista ja mahdollisista pokaaleista. Suomen 
mestaruuden voittaja saa kultamitalin, toiseksi sijoittunut hopeamitalin ja kolmanneksi sijoittunut 
pronssimitalin. 
 
Säännöistä poikkeaminen  
Erittäin painavista syistä liitto voi poiketa kilpailusäännöistä.  
 
Sääntöjen muuttaminen  
Näiden yleisten kilpailusääntöjen muutoksista päättää Suomen Kuurojen Urheiluliiton hallitus. 
Muutosesitykset on urheiluseurojen/liikuntajaostojen tai lajijaostojen toimesta esitettävä 
kirjallisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lajikohtaiset määräykset ja säännöt 
  
Frisbeegolf 
  
Ajankohta: 
SM-kilpailut pidetään viikonlopun mittaisena; perjantaina pidetään parikisa ja lauantaina sekä 
sunnuntaina yksilökisat. 
 
Pelimuodot: 
Parikisassa heitetään yksi kierros ja pelitapana on best shot, paremmasta heitosta jatketaan aina. 
Vähiten heittoja heittänyt pari voittaa. Parin on edustettava samaa seuraa, muuten tulokset 
katsotaan epäviralliseksi. 
 
Yksilökisassa heitetään kilpailupaikasta riippuen kilpailunjohtajan päätöksellä yksi tai kaksi 
kierrosta lauantaina ja finaalikierros sunnuntaina. Vähiten heittoja heittänyt pelaaja voittaa. 
 
Tulospalvelu: 
Kisojen ilmoittautumisessa ja pelituloksen laatimisessa käytetään sovellusta nimeltään Disc Golf 
Metrixiä. (https://discgolfmetrix.com/) 
 
Kielletyt apuvälineet: 
Mikäli urheilija jää kiinni kuulolaitteiden/implanttien käytöstä kilpailusuorituksen aikana, häntä 
rangaistaan liiton kilpailusääntöjen mukaisesti, joka määritellään seuraavasti:  
 
Lisätään 2 heittoa per heitetty väylä kielletyn apuvälineen käytön aikana tai suljetaan kilpailusta 
pois. Kilpailunjohtaja päättää asiasta. 
 
Säännöt: 
Liiton kilpailusäännöt 
Suomen Frisbeegolfliiton kilpailu- ja kurinpitosäännöt: https://frisbeegolfliitto.fi/sfln-
kilpailusaannot-ja-kurinpito/ 
 
 
Futsal 
 
Peliaika: 
2x20min juoksevalla ajalla, toisen puoliajan kolme viimeistä minuuttia ovat tehokasta peliaikaa. 
Erätauon pituus on 2 minuuttia ja kenttäpuoliskoja ei vaihdeta. Jatkoaikaa ei pelata. Ottelua kohti 
varataan 1h 15min. 
 
Rikkomukset: 
Joukkueen viidennestä ja sitä seuraavista kumuloituvista rikkomuksista samalla puoliajalla 
tuomitaan 10 metrin vapaapotku. Kuitenkin, jos viides tai sitä seuraava kumuloituva rikkomus 
tapahtuu rikkoneen pelaajan omalla rangaistusalueella, tuomitaan rangaistuspotku. 
 
 
 



Pelitapa: 
3-4 joukkuetta, turnaus pidetään yksipäiväisenä 
5 tai enemmän joukkueita, turnaus pidetään kaksipäiväisenä 
 
Pisteet ja paremmuus: 
Joukkueiden paremmuus määräytyy saavutettujen pisteiden perusteella. Voitosta saa kaksi, 
tasapelistä yhden ja tappiosta nolla pistettä, ellei liitto erikseen toisin määrää. 
Tasapisteissä joukkueiden paremmuuden määräävät järjestyksessä: 
1. keskinäisissä otteluissa saavutetut pisteet 
2. keskinäisten otteluiden maaliero (tehdyt maalit miinus päästetyt maalit keskinäisissä otteluissa) 
3. keskinäisissä otteluissa tehdyt maalit 
4. koko turnauksen maaliero (tehdyt maalit miinus päästetyt maalit) 
5. koko turnauksessa tehdyt maalit 
7. arpa 
 
Varusteet: 
Joukkueilla on oltava sääntöjen mukaiset yhtenäiset pelipaidat numeroineen. Shortsit on oltava 
samaa väriä, pelisukkien suositellaan myös olevan samaa väriä. 
 
Kielletyt apuvälineet: 
Kuulolaite tai vastaava, pelaajalle annetaan punainen kortti pelistä poistamisen merkiksi. 
Seuraavassa pelissä kyseinen pelaaja saa pelata. 
 
Varoitukset: 
Jokaisesta keltaisesta kortista sanktio on 15 euroa ja jokaisesta punaisesta kortista sanktio on 30 
euroa. Sanktiot peritään joukkueelta ja maksut kohdistetaan SKUL:n toimesta futsaltoimintaan. 
Kilpailunjohtaja voi päättää olla perimättä sanktiot erilisellä päätöksellä, mikäli pelaaja saa 
kilpailunjohtajan mielestä perusteettoman kortin. 
 
Säännöt: 
Liiton kilpailusäännöt 
Palloliiton säännöt ja määräykset: https://www.palloliitto.fi/info/futsal/futsal-saannot-ja-
maaraykset 
  
Golf 
 
Pelimuodot: 
Pelataan kahta eri sarjaa henkilökohtaisesti; pistebogeyta ja lyöntipeliä, molemmissa pelataan 
kaksi kierrosta. Tulokset lasketaan mukaan joukkuepeliin. 
 
Pelitavat: 
Pistebogeyssä pelaaja, joka on kerännyt eniten pisteitä voittaa. Lasketaan ko. radan pistebogeyn 
taulukon mukaan. Lyöntipelissä pelaaja, jolla on vähiten lyöntiä voittaa. 
 
Joukkuepelissä lasketaan kolmen pelaajan pisteet yhteen pistebogeyn laskentataulukon mukaan. 
Pelaajien on oltava samaa seuraa, jotta joukkueen tulos lasketaan viralliseksi. Eniten pisteitä 
kerännyt joukkue voittaa. 



 
Kielletyt apuvälineet: 
Mikäli urheilija jää kiinni kuulolaitteen tai vastaavan käytöstä kilpailusuorituksen aikana, häntä 
rangaistaan liiton kilpailusääntöjen mukaisesti, joka määritellään seuraavasti:  
 
Lisätään 2 lyöntiä per väylä kielletyn apuvälineen käytön aikana tai suljetaan kilpailusta pois. 
Kilpailunjohtaja päättää asiasta. 
 
Säännöt: 
Liiton kilpailusäännöt 
Suomen Golfliiton kilpailu- ja kurinpitosäännöt: (http://www.golf.fi/saantotilanteita) 
 
 
Keilaus 
 
Suomen mestaruuskilpailut henkilökohtaisesta mestaruudesta ja samassa yhteydessä kilpailtavista 
joukkuemestaruuksista järjestetään vuosittain seuraavasti: 
 
Miesten ja naisten SM-kilpailut (min. ratamäärä 12) 
Osallistumisoikeus on kaikilla liiton jäsenseurojen jäsenillä, joilla on Suomen keilailuliiton (SKL) 
jonkun jäsenliiton lisenssi. Jos kilpailijalla on vähintään kahden liiton jäsenseuran jäsenyys ja SKL-
lisenssi jommankumman jäsenseuran listalla, tulee kilpailijan jäsenseurojen sopia keskenään 
kumpaa seuraa kyseinen kilpailija edustaa. 
 
Joukkuekilpailut 
SM-joukkuekilpailut käydään em. kilpailujen yhteydessä. Samasta seurasta olevien pelaajien 
muodostaman joukkueen on keilattava yhtäaikaisesti. Kuurojen SM-joukkuekilpailut käydään 
miesten ja naisten triojoukkueina. 
 
SM-SÄÄNNÖT 
 
MIESTEN JA NAISTEN SM-KILPAILUT 
Kilpailuissa noudatetaan liiton kilpailusääntöjä ja voimassa olevia SKL:n kilpailusääntöjä soveltuvin 
osin. 
 
Alkukilpailu 
Henkilökohtainen kuusi sarjaa, amerikkalainen pelitapa ilman tasoituksia. 
 
Alkukilpailun perusteella ratkaistaan 
miesten parikilpailun 2 x 6 sarjaa 
naisten parikilpailun 2 x 6 sarjaa 
miesten triokilpailun 3 x 6 sarjaa 
naisten triokilpailun 3 x 6 sarjaa 
 
Rataparin vaihto sarjoittain.  
Ennen jokaista kilpailuerää on tehtävä täydellinen radanhoito. 
Lämmittelyaika on 10 minuuttia aloitusrataparilla ennen kilpailun alkua. 



Pudotuspelit 
 
Alkukilpailun jälkeen neljä parasta keilaajaa jatkavat pudotuspeleihin.  
Ennen pudotuspelejä tehdään käytettäville radoille ratahoito. 
Välierä, ensimmäinen vastaan neljäs, toinen vastaan kolmas, yksi sarja amerikkalaisittain. 
Sarjan alussa lämmittelyaika on 5 minuuttia. 
Välierien voittajat jatkavat finaaliin ja häviäjät pronssipeliin. yksi sarja amerikkalaisittain. 
Sarjan alussa lämmittely 2x2 heittoa 
Tasapelitilanteessa 9. ja 10. ruudun uusinta (uusintoja). 
Paremmin sijoittunut saa määrätä aloitusvuoron (paremmin sijoittunut ennen uusintaa). Tässä 
vaiheessa ei enää lämmitellä, koska jatketaan samalla rataparilla. 
 
Veteraanien SM -kilpailut 
 
Henkilökohtainen kuusi sarjaa, amerikkalainen pelitapa. 
 
Osallistumisoikeus 
Kilpailusarjat ko. vuonna vähintään 60 vuotta täyttäville naisille ja miehille. 
Ikätasoitukset yksi piste/sarja/vuosi alkaen 61-vuotiaasta. 
Naisilla lisätasoitus 8 piste/sarja 
 
SM-kilpailujen ajankohta 
SM-kilpailut pyritään järjestämään helmi-maaliskuun aikana vuosittain. 
 
Erityismääräys ilmoittautumisesta SM-kilpailuihin 
SM-kilpailuihin ilmoittautumisen tulee tapahtua sähköisesti viimeistään 1 kuukausi ennen 
kilpailujen alkua järjestäjän tarkemmin ilmoittamaan päivämäärään mennessä. Ilmoittautuminen 
käsittää tiedon osallistujien kokonaismäärästä ja joukkueiden lukumäärästä nimineen.  
Ilmoittautuminen voidaan tehdä vain seuroittain. Ilmoittautuminen on sitova kilpailumaksuun 
nähden. Joukkueiden kokoonpanot on ilmoitettava kilpailutoimistoon tai vastaavalle viimeistään 1 
viikko ennen kilpailuerän alkua 
 
Kilpailujen järjestäjiä koskevia määräyksiä  
 
Kilpailun johtaminen 
Kilpailuja varten on nimettävä johtaja, joka vastaa kilpailujen yleisjärjestelyistä ja niiden 
asianmukaisesta läpiviennistä. 
 
Radanhoitoöljyn profiili 
Radanhoitoöljyn mittaustulos (profiili) on oltava näkyvillä hallissa koko kisojen ajan. Se on myös 
julkaistava liiton kotisivuilla vähintään kahta viikkoa ennen kilpailujen alkua. 
 
Eräjakojen laatiminen 
Eräjako on suoritettava siten, että rataparilla keilaa vähintään 75 % pelitavan mukaisesta 
pelaajamäärästä. Tarvittaessa kilpailunjärjestäjä asettaa täytepelaajat (tai valvoo, että rataparilla 
keilataan jokseenkin samalla nopeudella kuin muilla radoilla). 
 



Loppukilpailusta poisjäänti ja keskeyttäminen 
Finaalista poisjäävän henkilön tilalle järjestäjä määrää täytepelaajan. Jos pelaaja joutuu 
keskeyttämään, hänen tilalleen tulee täytepelaaja. 
 
Tulosluettelo 
Täydellinen tulosluettelo on julkaistava liiton kotisivuilla kilpailujen päätyttyä. 
 
Muut määräykset 
SM-kilpailuissa tulee noudattaa näiden määräysten lisäksi liiton kilpailusääntöjä, kurinpitosääntöjä 
ja SKL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. 
 
Kilpailijaa koskevia määräyksiä 
Kilpailijan tulee olla kilpailupaikalla vähintään 30 min ennen erän alkua. Keilaaminen 
kilpailuhallissa on kielletty saman vuorokauden aikana (00:00 jälkeen) ennen omaa 
kilpailusuoritusta. Joukkueiden tulee esiintyä sääntöjen mukaisesti yhdenmukaisiin peliasuihin 
pukeutuneina. Yhdenmukaisella peliasulla viitataan pelipaitaan. Säännön rikkomisesta 
kilpailunjohtajalla on oikeus määrätä pelimaksun suuruinen sakko. Sakko tulee maksaa ennen kuin 
SM-kilpailujen alkukilpailu on loppunut, jotta tulos hyväksytään. 
 
Kielletyn apuvälineen käyttäminen, kuten kuulolaite tai vastaava, johtaa ruudun/ruutujen 
hylkäämiseen tai koko tuloksen hylkäämiseen. Päätöksen tekee kilpailunjohtaja. 
 
Kilpailujen tiedottaminen 
Kilpailujen järjestäjän on pidettävä kilpailupaikalla tulostaulua, joka on saatettava ajan tasalle 
välittömästi tulosten tultua tarkastetuksi. Loppukilpailun aikana järjestäjän on pidettävä huoli siitä, 
että tulokset ja kilpailutilanne tiedotetaan välittömästi kilpailijoille ja katsojille. Kilpailujen 
järjestäjän pitää huolehtia siitä, että kilpailujen tulokset ja tapahtumat tiedotetaan yhteistyössä 
SKUL:n tiedottajan kanssa joukkoviestintävälineille mahdollisimman hyvin. 
 
Säännöt: 
Liiton kilpailusäännöt ja lajiliiton omat säännöt 
Keilailu: http://www.keilailu.fi/doc/kilpailusaannot.pdf 
 
Salibandy 
 
Peliaika: 
3x15min juoksevalla ajalla kolmannen erän kolme viimeistä minuuttia ovat tehokasta peliaikaa. 
Erätauon pituus on 2 minuuttia ja kenttäpuoliskoja ei vaihdeta. Jatkoaikaa ei pelata. Ottelua kohti 
varataan 1h 15min. 
 
Pelitapa: 
3-4 joukkuetta, turnaus pidetään yksipäiväisenä 
5 tai enemmän joukkueita, turnaus pidetään kaksipäiväisenä 
 
Pisteet ja paremmuus: 
Joukkueiden paremmuus määräytyy saavutettujen pisteiden perusteella. Voitosta saa kaksi, 
tasapelistä yhden ja tappiosta nolla pistettä, ellei liitto erikseen toisin määrää. 



Tasapisteissä joukkueiden paremmuuden määräävät järjestyksessä: 
1. keskinäisissä otteluissa saavutetut pisteet 
2. keskinäisten otteluiden maaliero (tehdyt maalit miinus päästetyt maalit keskinäisissä otteluissa) 
3. keskinäisissä otteluissa tehdyt maalit 
4. koko turnauksen maaliero (tehdyt maalit miinus päästetyt maalit) 
5. koko turnauksessa tehdyt maalit 
7. arpa 
 
Kielletyt apuvälineet: 
Kuulolaite tai vastaava, pelaajalle tuomitaan 5+20min PR. Seuraavassa pelissä kyseinen pelaaja saa 
pelata. 
 
Säännöt: 
Liiton kilpailusäännöt ja lajiliiton omat säännöt 
Salibandy: https://salibandy.fi/fi/info/saannot/pelisaannot/ 
 
 
Yleisurheilu  
Urheilijan suoritus hylätään ja hänen kaikki tulokset kyseisessä olevassa lajissa mitätöidään. 
Mahdollisia Kuurojen Suomen ennätyksiä ei hyväksytä.  
 
Yleisurheilun säännöt: (http://www.yleisurheilu.fi/sites/default/files/publicmaterials/2011-05-19-
iaafnsaannot2010- 2011.pdf) 
 
 
Ammunta 
Urheilijan suoritus hylätään ja hänen kaikki tulokset kyseisessä olevassa lajissa mitätöidään. 
Mahdollisia Kuurojen Suomen ennätyksiä ei hyväksytä.  
 
 
Uinti 
Urheilijan suoritus hylätään ja hänen kaikki tulokset kyseisessä olevassa lajissa mitätöidään. 
Mahdollisia Kuurojen Suomen ennätyksiä ei hyväksytä.  
 


