
Koululiikuntaliiton yksilölajien yleiset määräykset 

 

Nämä määräykset koskevat KLL:n yksilölajeja yleisesti. Lisäksi jokaisella lajilla on omia 

määräyksiä tai ohjeita. Ikärajat ovat lajikohtaisia, joten ne löytyvät erillisten lajien alta tai 

tapahtumat -sivuilta. Yleinen yläikäraja yksilökisoissa on 20-vuotta mm. painit, suunnistus 

ja yleisurheilu (täyttää kilpailuvuonna). Koululiikuntaliiton yksilökilpailun järjestäjänä 

toimii yleensä lajin urheiluseura. 

 

1. Osanotto-oikeus on kaikilla peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten koulujen 

vakituisilla oppilailla, jotka kyseeseen tulevana vuonna ovat koulun kirjoissa. Tämä 

koskee myös ulkomaalaisia vaihto-oppilaita ja iltakoululaisia. Urheilija edustaa kisoissa 

kouluaan sekä sitä kuntaa, jossa koulu sijaitsee.  

 

2. Yksilökisoissa noudatetaan KLL:n antamia ohjeita, sekä kyseessä olevan lajiliiton 

ohjeita ja määräyksiä. KLL:n ohjeet voivat joiltakin osin poiketa lajiliiton ohjeista.   

 

3. Kilpailujen sarjat ovat joko ikäluokittain jaoteltuja tai kuten painissa kolmessa 

ikäluokassa: a) alakoululaiset (7-13 vuotiaat), b) yläkoululaiset (14-16 -vuotiaat) ja c) 

lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat (17-20-vuotiaat).  Tytöt ja pojat 

kilpailevat omissa sarjoissaan, eikä tyttö voi osallistua poikien sarjaan tai päinvastoin. 

Mahdolliset sekasarjat tai kilpailut ilmoitetaan erikseen. 

 

4. Ilmoittautumisen yksilökilpailuihin voi tehdä kunta, koulu/oppilaitos, urheiluseura, 

urheilijan vanhempi tai valmentaja. Kilpailuun ilmoittavan henkilön tulee olla täysi-

ikäinen. Ilmoittautuminen tehdään viimeistään 9 vuorokautta ennen kilpailua KLL:n 

käyttämän ilmoittautumisjärjestelmän kautta. 

  

5. Koululiikuntaliitto määrittelee vuosittain kilpailujen osallistumis-

/ilmoittautumismaksut. Maksettuja ilmoittautumismaksuja ei yleensä palauteta kuin 

poikkeustapauksissa. Maksu palautetaan mikäli, a) urheilijan osallistuminen on 

peruutettu ennen ilmoittautumisajan päättymistä, tai b) hän on sairastunut/ 

loukkaantunut ennen kilpailua ja siitä on toimitettu järjestäjälle lääkärintodistus. 

 

6. Kilpailuissa palkitaan kolme parasta urheilijaa, joukkuetta tai peliparia KLL:n 

mestaruusmitalilla, ellei kilpailukutsussa muuta mainita. Poikkeuksena Power Mover 

tanssikisat, joissa on oma mitali. 

 

7. Toiminta häiriö- tai ongelmatapauksissa 

Kilpailijan kaikenlainen epäasiallinen käytös toisia urheilijoita, toimitsijoita ja katsojia 

kohtaan on ehdottomasti kielletty. Epäasiallista käytöstä ei hyväksytä myöskään muilta 

kisoissa olevilta henkilöiltä, kuten katsojilta, valmentajilta, huoltajilta tai kisoissa 

toimivilta toimitsijoilta. Mikäli urheilijan käyttäytyminen on epäasiallista, niin hänet 

poistetaan kilpailuista välittömästi ja KLL ilmoittaa käyttäytymisestä hänen kouluun/ 

oppilaitokseensa, urheiluseuraan ja lajiliittoon. Lajiliitto ja oppilaitos rankaisee 

tarvittaessa urheilijaa esim. kilpailukielloilla tai kilpailuryhmästä erottamisella. Jos 

valtakunnallinen urheilujärjestö on rankaissut pelaajaa vähintään kuukauden pituisella 

kilpailukiellolla, koskee rangaistus myös KLL:n kilpailuja. KLL voi lisäksi tehdä omien 

kilpailujensa osallistumiseen liittyviä kilpailukieltoja, jotka voivat olla pitempiä kuin 

lajiliiton tai oppilaitoksen antamat rangaistukset. Alkoholin ja päihteiden käyttö on 

kielletty KLL:n kilpailujen aikana. 

 

8. Koululiikuntaliitto on vakuuttanut kilpailijat tapaturman varalle kilpailujen aikana 

Pohjola Vakuutuksessa, vakuutusnumero, 16-662-166-3. 



 


