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Audi Alpine Ski Tour ja HiQ U14-16 SM Paripujottelu info 
 
Paripujottelun osallistumisoikeus ja lähtöjärjestys:  
Kilpailussa käytetään sarjoittain 32 kilpailijan kaaviota. 
Kaavio täytetään seuraavasti:  

 Kaavion paikoille 1-16 kilpailijat pääsevät Audi Alpine Ski Tourin kokonaispisteidensä perusteella 
o Audi Tour Vihdin PP kilpailuun käytetään 5.2.2018 jälkeen päivitettyä Audi Tour kokonaispistelistaa 
o HiQ U14-16 Levin SM PP kilpailuun käytetään Audi Tour Finaalin jälkeistä Audi Tour 

kokonaispistelistaa 
 Kaavion paikoille 17-32 kilpailijat valitaan karsintakilpailun perusteella  

o Audi Tour Vihdin PP kilpailuun karsintakilpailuna toimii 3.3.2018 Audi Tour Pujottelu kilpailu 
o HiQ U14-16 Levin SM PP kilpailuun karsintakilpailuna toimii Levin SM Pujottelu kilpailu 

 Mikäli kaavio ei täyty karsintakilpailun perusteella, tämän jälkeen kaavio täytetään Audi Tour 
kokonaispisteiden perusteella 

 Mikäli kaavio ei täyty karsinnan eikä sen jälkeen kokonaispisteiden perusteella, niin kaavion viimeiset paikat 
(sekä heidän starttipaikat) arvotaan karsintapäivänä ilmoittautuneiden kesken 

 Huomatkaa, että Audi Tourin kokonaispisteissä sijoilla 1-16 olevien kilpailijoiden täytyy varmistaa 
osallistumisensa paripujottelukilpailuun kilpailuilmoittautumisen yhteydessä 

o Audi Tour Vihdin PP kilpailuun viimeistään 24.2.2018 mennessä 
o HiQ U14-16 SM PP kilpailuun viimeistään 6.4.2018 mennessä 

 
Lähtöjärjestyksen määräytyminen tasatuloksissa joko tasakokonaispisteiden tai karsintakilpailussa tasatuloksen 
osalta: 

 Kaavio 1-16: Jos Audi Cupin kokonaispisteissä on kaksi laskijaa samalla sijoituksella kokonaispisteissä, niin 
tällöin ensin ratkaisee SL pisteet, jos nämäkin ovat samat tällöin ratkaisee GS pisteet, jos nämäkin ovat tasan 
tällöin ratkaisee SG pisteet. Mikäli kaikki pisteet olisivat tasan, paremmuuden ratkaisee sijoitus ko. PP 
kilpailun karsintakilpailussa.  

 Kaavio 17-32: Jos karsintakisassa tietylle numerolle (17-32) on kaksi samaa aikaa, pienemmän numeron saa 
karsinnassa suuremmalla numerolla laskenut. 
 

Laskijoiden paremmuus kilpailun edetessä 
 Parista jatkaa se kumman yhteisero kahden laskun jälkeen on parempi, eli yhteisaikaero ratkaisee 
 Mikäli molemmat laskijat keskeyttävät ensimmäisellä kierroksella, toisen kierroksen voittaja pääsee jatkoon  
 Mikäli molemmat laskijat keskeyttävät toisella kierroksella, ensimmäisen kierroksen voittaja pääsee jatkoon 
 Mikäli molemmat laskijat keskeyttävät ensimmäisellä ja toisella kierroksella, toisella kierroksella pidemmälle 

päässyt kilpailija pääsee jatkoon 
 Tamppaaminen kielletty 
 Maksimi ero laskijoilla on 0,5 sek (myös mikäli kilpailija laskee ulos) 

 
Lähtöjärjestys 

 Kilpailunumerot pysyvät kilpailijoilla samoina koko kilpailun ajan 
 Parin ensimmäisessä laskussa; pienempi numero laskee punaista rataa, isompi sinistä 
 Parin toiseen laskuun laskijat vaihtavat radat päikseen; pienempi numerot siniselle ja isompi punaiselle 
 Jokainen pari laskee aina kaksi laskua (kun laskijalla on pari) 
 Jos laskijalla ei ole paria; hän laskee yhden laskun, jossa hän saa itse päättää kumpaa rataa laskee (hän laskee 

kaavion mukaisella paikalla) 
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Sarjojen laskujärjestys ja kilpailun kulku PP kilpailussa 
 
 N14 laskee 1.kierroksen (16 parhaan karsintaerät) molemmat laskut 

 
 M14 laskee 1.kierroksen (16 parhaan karsintaerät) molemmat laskut 

 
 N16 laskee 1.kierroksen (16 parhaan karsintaerät) molemmat laskut 

 
 M16 laskee 1.kierroksen (16 parhaan karsintaerät) molemmat laskut 

 
 N14 laskee 2.kierroksen (8 parhaan karsintaerät) molemmat laskut 

 
 M14 laskee 2. Kierroksen (8 parhaan karsintaerät) molemmat laskut 

 
 N16 laskee 2.kierroksen (8 parhaan karsintaerät) molemmat laskut 

 
 M16 laskee 2.kierroksen (8 parhaan karsintaerät) molemmat laskut 

 
 3.kierros (neljännesfinaali) ensimmäinen lasku lasketaan järjestyksessä N14, M14,N16 ja M16  
 3.kierros (neljännesfinaali) toinen lasku lasketaan järjestyksessä N14, M14,N16 ja M16  

 
 4. Kierros (semifinaali) ensimmäinen lasku lasketaan järjestyksessä N14, M14,N16 ja M16  
 4. Kierros (semifinaali) toinen lasku lasketaan järjestyksessä N14, M14,N16 ja M16  

 
 Finaaleissa pienen finaalin laskijat kilpailevat sarjassaan sijoista 3-4 ja isossa finaalissa laskevat sijoista 1-2 

 
 5. Kierros (finaali kierrokset) ensimmäinen lasku lasketaan järjestyksessä: 

o N14 pieni finaali ensimmäinen lasku 
o N14 iso finaali ensimmäinen lasku 
o M14 pieni finaali ensimmäinen lasku 
o M14 iso finaali ensimmäinen lasku 
o N16 pieni finaali ensimmäinen lasku 
o N16 iso finaali ensimmäinen lasku 
o M16 pieni finaali ensimmäinen lasku 
o M16 iso finaali ensimmäinen lasku 

 
 5. Kierros (finaali kierrokset) toinen lasku lasketaan järjestyksessä N14, M14,N16 ja M16  

o N14 pieni finaali toinen lasku 
o N14 iso finaali toinen lasku 
o M14 pieni finaali toinen lasku 
o M14 iso finaali toinen lasku 
o N16 pieni finaali toinen lasku 
o N16 iso finaali toinen lasku 
o M16 pieni finaali toinen lasku 
o M16 iso finaali toinen lasku 
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Paripujottelun kilpailijoiden kaavio 
 

 1.kierros (16 parhaan karsintaerät) 
Erä 1: 1-32   Erä 9: 3-30  
Erä 2: 16-17   Erä 10: 14-19  
Erä 3: 9-24   Erä 11: 11-22  
Erä 4: 8-25   Erä 12: 6-27  
Erä 5: 5-28   Erä 13: 7-26  
Erä 6: 12-21   Erä 14: 10-23  
Erä 7: 13-20   Erä 15: 15-18  
Erä 8: 4-29   Erä 16: 2-31 
16 voittajaa jatkaa 2.kierrokselle. 

  
 2.kierros (8 parhaan karsintaerät) 

Erä 1: (voittaja erä 1 16 parhaan karsintaerät / voittaja erä 2 16 parhaan karsintaerät)  
Erä 2: (voittaja erä 3 16 parhaan karsintaerät / voittaja erä 4 16 parhaan karsintaerät)  
Erä 3: (voittaja erä 5 16 parhaan karsintaerät / voittaja erä 6 16 parhaan karsintaerät)  
Erä 4: (voittaja erä 7 16 parhaan karsintaerät / voittaja erä 8 16 parhaan karsintaerät)  
Erä 5: (voittaja erä 9 16 parhaan karsintaerät / voittaja erä 10 16 parhaan karsintaerät)  
Erä 6: (voittaja erä 11 16 parhaan karsintaerät / voittaja erä 12 16 parhaan karsintaerät)  
Erä 7: (voittaja erä 13 16 parhaan karsintaerät / voittaja erä 14 16 parhaan karsintaerät)  
Erä 8: (voittaja erä 15 16 parhaan karsintaerät / voittaja erä 16 16 parhaan karsintaerät) 
8 voittajaa jatkaa 3.kierrokselle.  
 

 3.kierros (neljännes finaali, 4 parhaan karsintaerät) 
Erä 1: (voittaja erä 1 8 parhaan karsintaerät / voittaja erä 2 8 parhaan karsintaerät) 
Erä 2: (voittaja erä 3 8 parhaan karsintaerät / voittaja erä 4 8 parhaan karsintaerät) 
Erä 3: (voittaja erä 5 8 parhaan karsintaerät / voittaja erä 6 8 parhaan karsintaerät) 
Erä 4: (voittaja erä 7 8 parhaan karsintaerät / voittaja erä 8 8 parhaan karsintaerät) 
4 voittajaa jatkaa 4.kierrokselle.  
 

 4.kierros (semifinaali) 
Erä 1 (voittaja erä 1 neljännesfinaali / voittaja erä 2 neljännesfinaali) 
Erä 2 (voittaja erä 3 neljännesfinaali / voittaja erä 4 neljännesfinaali) 
Voittajat jatkavat isoon finaaliin ja häviäjät pieneen finaaliin. 
 

 5.kierros (finaali kierrokset) 
Erä 1 Pieni Finaali sijoista 3 & 4 (häviäjä erä 1 semifinaali / häviäjä erä 2 semifinaali) 
Erä 2 Iso Finaali sijoista 1 & 2 (voittaja erä 1 semifinaali / voittaja erä 2 semifinaali) 
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Audi Alpine Ski Tour Pisteytys, sarjoittain 
 

1 100 (voittaja) 
2 80 (toinen) 
3 60 (kolmas) 
4 50 (neljäs) 
5 45 (3. kierroksella tippuneet urheilijat jakavat 5. sijaa, yht. 4 kilpailijaa) 

   9 29 (2. kierroksella tippuneet urheilijat jakavat 9. sijaa, yht. 8 kilpailijaa) 
   17 14 (1. kierroksella tippuneet urheilijat jakavat 17. sijaa, yht. 16 kilpailijaa) 
 
Muita paripujottelun erityispiirteitä: 
 

 Ylhäältä katsoen vasen rata on punainen ja oikea sininen 
 

 Kilpailussa on vain yksi rataan tutustuminen, joka pidetään ennen ensimmäistä kierrosta 
 

 Ennen lähtöä lähettäjä varmistaa, että kilpailijat ovat valmiina kysymällä: 
o ”Punainen valmis?” – Urheilijan ollessa valmiina hän vastaa: ”VALMIS” 
o ”Sininen valmis?” – Urheilijan ollessa valmiina hän vastaa: ”VALMIS”’ 
o Kun molemmat kilpailijat ovat vastanneet ”VALMIS” lähtöportti aukeaa 

 
 Tyypillisiä syitä hylkäykselle voivat olla: 

o Väärä lähtö (huom. porttiin ei saa koskea ennen sen aukeamista) 
o Vastustajan häirintä tahallaan tai tahattomasti 
o Muut pujottelun säännöt 

 
 Kilpailijan tullessa häirityksi vastustajansa toimesta tulee häirityksi tulleen kilpailijan ilmoittaa asiasta 

välittömästä lähimmälle ratatuomarille tai kilpailun Juryn jäsenelle 
 
 
 
 
TERVETULOA KILPAILEMAAN PARIPUJOTTELUSSA Audi Alpine Ski Tourille ja HiQ U14-16 SM kilpailuihin! 
 
Mikael Kurki, mikael.kurki@skisport.fi, 0400 - 418 747 (SSF nuorten liittovalmentaja) 
 
 
 
 


