
punaisella poistettavat tekstit ja sinisellä uudet tekstit 

Kilpailusäännön liite 2 - pukusääntö 

 

Nykyinen teksti: 

…………….. 

5 Lyhenteet ja yleiset määritelmät 

…………….. 

…………….. 

Housulinja (HL) – alushousujen alaraja (kuinka ylös) 

- takapuoli – pakaroiden tulee olla kokonaan peitossa 

- etupuoli – seuraa vartalon ja koukistetun jalan välistä linjaa 

- sivu – vähintään 5 cm korkeudesta lantiolinjan ja housulinjan välisellä alueella (punaisella merkitty) tulee 

peittää seuraavasti: 

− läpinäkymätön materiaali 

− läpinäkymättömällä – ei ihonvärisellä – materiaalilla vuorattu läpinäkyvä materiaali 

− ihonvärisellä materiaalilla, joka on kauttaaltaan koristeltu 

− sivulla peitetty 5 cm korkea alue voi olla minkä tahansa, kuten neliön, diagonaalin tai mutkan 

muotoinen ja missä tahansa kohtaa lantio- ja housulinjan välillä. 

 

…………….. 

…………….. 

 

 

Uusi teksti: 

…………….. 

5 Lyhenteet ja yleiset määritelmät 

…………….. 

…………….. 



Housulinja (HL) – alushousujen alaraja (kuinka ylös) 

- takapuoli – pakaroiden tulee olla kokonaan peitossa 

- etupuoli – seuraa vartalon ja koukistetun jalan välistä linjaa 

- sivu – vain yleisestä ikäsarjasta alkaen aikuisille sallittu avoin sivu, joka tulee peittää vähintään 5 cm 

korkeudesta lantiolinjan ja housulinjan välisellä alueella (punaisella merkitty) seuraavasti: 

− läpinäkymätön materiaali 

− läpinäkymättömällä – ei ihonvärisellä – materiaalilla vuorattu läpinäkyvä materiaali 

− ihonvärisellä materiaalilla, joka on kauttaaltaan koristeltu 

− sivulla peitetty 5 cm korkea alue voi olla minkä tahansa, kuten neliön, diagonaalin tai mutkan 

muotoinen ja missä tahansa kohtaa lantio- ja housulinjan välillä. 

Huom. Ikäsarjoissa Lapsi 0, Lapsi 1, Lapsi 2, Juniori 1, Juniori 2 ja Nuoriso seuraava sääntö on voimassa: 

Koko kilpailun ajan kaikkien tytön ja pojan asun intiimialueiden tulee olla kokonaan peitetyt. Tämä sisältää 

alueen lantiolinjan (LL) ja housulinjan (HL) välillä. Ihonväristen ja läpinäkyvien materiaalien käyttö on 

kielletty näillä alueilla. 

 

    Kuvatekstin uusi teksti: 

Lantio- ja housulinja sivulta, sekä punaisella alue, 

joka voi yleisestä ikäsarjasta lähtien olla avoin 

lukuunottamatta 5cm korkeudesta, joka tulee 

peittää tällä alueella  

…………….. 

…………….. 

 

 

 

Perustelut: 

- WDSF AGM:n sääntömuutoksen mukaiset korjaukset ja lisäykset Suomen pukusääntöön. 

- Sivu kohdan tekstiä selvennetty 

- Lisätty intiimialueen määritelmiä teksti selventämään ikäsarjoja, joita avonainen sivuleikkaus ei 

koske. 


