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Etelä-Suomen Maakuntaviesti 6.1.2023

KILPAILUOHJEET
(Huomioitu tuomarineuvoston 5.1. klo 17.30 päätös)

Tuomarineuvosto:
Lassi Vesalainen, TD (HyHs) 040-7088119
Katja Järvinen, ATD (VHS) 040-5441496
Tuomas Turunen, Kilpailunjohtaja 041–4349332
Tarja Kankkunen, Kilpailusihteeri 050-5674914

Kilpailussa noudatetaan soveltuvin osin Hiihtoliiton ilmoittamia kilpailusääntöjä.

Kilpailun verkkosivut toimivat kilpailun ilmoitustauluna, josta löytyy tarvittavat
tiedot.

Kilpailuladun käyttö:
Kilpalatu on varattu kilpailijoiden käyttöön. Latuun tutustuminen ja suksien testaus
kilpailun aikana on sallittu ainoastaan erityistä huolellisuutta noudattaen ja vain
merkittyyn hiihtosuuntaa. Hiihtotapavalvojat seuraavat myös radan käyttöä.

Stadionalueella verryttely ja suksien testaus kilpailun aikana on kielletty.
Verryttelylatu on merkitty latukarttaan.

Sarjat, kilpailumatkat ja hiihtotapa:

A-sarja Kilpailumatka Hiihtotapa
NYL 1 x 3,0 km P
MYL 3,0 km + 0,8 km P
MYL 3,0 km x 0,8 km V
NYL 1 x 3,0 km V

A-sarjaan saavat osallistua piirin jäsenseuroihin kuuluvat hiihtäjät.
M / N yleisen sarjan osuuksiin ei ole määritelty alaikärajaa.

B-sarja Kilpailumatka Hiihtotapa
1. osuus 1 x 3,0 km P
2. osuus 1 x 3,0 km P
3. osuus 1 x 3,0 km V
4. osuus 1 x 3,0 km V

B-sarjan joukkueet voi koota vapaasti.  Kilpailijoiden on huolehdittava, että heillä
on voimassa kilpailutoiminnan kattava vakuutus.

Lähtö:
Viestin lähtöpaikoille ryhmittyminen ja lähdöt tapahtuvat lähettäjän ohjeiden
mukaisesti. Lähtöalue on merkitty stadionkarttaa ja lähtöön kuljetaan kartan
osoittamasta paikasta.

Omaa lähtölatua on hiihdettävä ladun loppuun asti. Varaslähdöt käsitellään
tuomarineuvostossa.

A-sarjan lähtö on klo 11.45 ja B-sarjan lähtö on klo 13.15.
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Uusi kierros:
Hiihtäjät, joiden kilpailureitti koostuu kahdesta kierroksesta hiihtävät uudelle
kierrokselle stadionalueen kautta. Tämä koskee A-sarjan MYL osuuden hiihtäjiä.

Vaihto:
Vaihtoalue on merkitty stadionkarttaan. Vaihtoalueelle kuljetaan ja sieltä poistutaan
kartan osoittamasta paikasta – ei stadionalueen tai lähtöalueen läpi.

Vaihdon tulee tapahtua vaihtoalueen sisällä selkeästi koskettamalla. Vaihtorikkeet
käsitellään tuomarineuvostossa.

Kilpailunumerot:
Kilpailunumerot noudetaan joukkueittain kilpailutoimistosta. Numeroissa on RFID-
tunniste. Kiinnitä numero näkyvästi kilpailuasun rintaan hakaneuloin. Numeroita ei
tarvitse palauttaa.

Lähtölistat ja tulokset:
Lähtölistat ja tulokset löytyvät kilpailusivuilta.

Kilpailussa on käytössä tulosten liveseuranta, jonka linkki on kilpailusivuilla.

Palkinnot:
Molemmissa sarjoissa palkitaan kolme parasta joukkuetta.

Palkittavien määrä sarjoittain ja palkintojen jakojen aikataulut ilmoitetaan
kilpailusivuilla.

Keskeyttäneet:
Keskeyttämään joutunut joukkue ilmoittaa keskeytyksestä stadionin toimitsijoille.
Keskeyttäneiden kilpailijoiden tulee välttää maaliviivan ylittämistä.

Ensiapu:
Ensiapu päivystää kilpailualueella. Tarvittaessa ilmoittaudu maalissa tai
kilpailutoimistossa.


