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(053) IX Keinukallion Tykkihiihdot 7.2.2021
KILPAILUOHJEET

Tuomarineuvosto:

· Kari Onninen, TD (MU)
· Mari Sirén-Koskinen, ATD (KeU)
· Auli Teppinen, Kilpailunjohtaja
· Tarja Kankkunen, Kilpailusihteeri

Kilpailussa noudatetaan Hiihtoliiton ilmoittamia kilpailusääntöjä ja tarvittaessa soveltuvin
osin ICR kilpailusääntöjä.

Tärkeä huomioida:
Kilpailun järjestämisen nykyisessä koronaepidemian tilanteessa mahdollistaa erillinen
terveysturvallisuusohje, jonka mukaan jokaisen kilpailijan sekä kilpailijan välittömän
huoltajan tulee toimia.

Tutustu yksityiskohtaiseen suunnitelmaan ja muista tärkeimmät:

· Vain terveenä paikalle
· Kilpailualueella käytetään kasvomaskia

o Omat maskit mukaan
o Ilman maskia ollaan ainoastaan, kun hiihdetään

· Sisätiloja, pukuhuoneita, kilpailutoimistoa, kahviota ei ole käytössä
· WC-tilat löytyvät huolto- ja kahviorakennuksesta

o Muista hyvä käsihygienia
· Kilpailijoilla saa olla mukana vain yksi välitön huoltaja
· Kilpailualueella vietetään vain välttämätön aika
· Muista turvavälit

Hiihtotapa:
Vapaa (V)

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

Stadionalueella verryttely ja suksien testaus kilpailun aikana on kielletty. Verryttelylatuja
on tarjolla alueella runsaasti.

Sarjat ja kilpailumatkat:
Sarja Kilpailumatka Hiihdettävät kierrokset

N14 3 km 2 x 1,5 km
M14, N16 ja M16 5 km 2 x 2,5 km
N18, N20 ja NYL 5 km 2 x 2,5 km
M18, M20 ja MYL 10 km 4 x 2,5 km
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Kilpailunumerot:
Kilpailunumerot noudetaan omatoimisesti aluekartan mukaisesta paikasta
(kahviorakennuksen takaa). Vältä jonottamista ja muista turvavälit.

Numerot palautetaan maalialueelle varattuun laatikkoon. Urheilijat riisuvat maalissa itse
oman numeronsa. Muista palauttaa numerosi kilpailun jälkeen. Palauttamattomasta
numerosta perimme 40 euron suuruisen sakkomaksun.

Lähtölistat ja tulokset:
Lähtölistat ja tulokset löytyvät kilpailusivuilta. Erillistä ilmoitustaulua tai tulostaulua ei
ole.

Kilpailussa on käytössä webscorer-liveseuranta osoitteessa www.webscorer.com/kerava

Palkinnot:
Jokaisessa sarjassa palkitaan vähintään kolme parasta kilpailijaa. Palkittavien määrä
sarjoittain ilmoitetaan kilpailusivuilla.

Erillisiä palkintojen jakotilaisuuksia ei ole. Palkinnot noudetaan aluekartan mukaisesti
paikasta (kahviorakennus).

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

Ensiapu:
Ensiapu päivystää kilpailualueella. Tarvittaessa ilmoittaudu maalissa, toimitsijoille tai
soita 040-5966908.


