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Keravan Urheilijat 

Sähköposti: keu@keravanurheilijat.fi, internet: http://www.keravanurheilijat.fi  

Kilpailuohjeet  
 

24.2.2018 HIIHTOSUUNNISTUKSEN SM-SPRINTTI  

25.2.2018 SM-SPRINTTIVIESTI  

Keravalla 

  

Lauantaina 24.2. henkilökohtainen sprinttikilpailu (karsinta ja loppukilpailu) 

Sunnuntaina 25.2. parisprinttiviesti (4–6 osuutta) 

  

OHJELMA 

Perjantai 23.2 

18.00-20.00  EmiTag-korttien luovutus kisakeskuksen infosta 

Lauantai 24.2. 

7.30  Kilpailukeskus avautuu, ml. sisätiloissa oleva kahvio 

10.00  Karsinnan ensimmäiset lähdöt 

12.00 Karsinnan maali sulkeutuu 

13.15 B-finaalien lähdöt 

14.00  Finaalin ensimmäiset lähdöt 

n. 14.30 Karttojen palautus 

n. 15.30 Sherwood -HiSun lähdöt alkavat 

16.00 A-finaalien maali sulkeutuu 

16.30 Sherwood-hisun maali sulkeutuu 

17.00  Kilpailukeskus sulkeutuu 

 

Sunnuntai 25.2. 

7.30  Kilpailukeskus avautuu, ml. sisätiloissa oleva kahvio 

10.00  Viestin 1. lähtö 

11.30  Viestin 2. lähtö 

13.00  Viestin 3. lähtö 

n. 14.30 Karttojen palautus 

15.00 Viestin maali sulkeutuu 

16.00  Kilpailukeskus sulkeutuu 
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KILPAILUORGANISAATIO 

Toimihenkilöt: 

Kilpailunjohtaja:  Kari Hakuli (050 3000 300) 

Kilpailutoimisto ja INFO: Nina Asikainen (040 526 2856) 

Ratamestarit:  Risto Sirola, Timo Sirola ja Jyrki Piirainen 

Tiedottaja:   Nina Asikainen  

Lähtö:   Pekka Muukkonen 

Maali:   Tellervo Parviainen 

Maalituomari:  Liisa Juga 

Tulospalvelu:  Juhani Juutilainen 

Ravintola:   Mia Perälä, Ulla Leppänen  

Liikenne ja pysäköinti:  Kari Kangasmaa 

Huolto:   Unto Tanttu 

Ensiapu:   Julia Jacobsson 

Kutsuvieraat:  Ossi Honkasalo 

Kuulutus:   Tom Sundbäck, Mikko Talvitie ja Ville Virtanen 

Markkinointi:  Sampsa Haarasilta 

Talous:   Reino Ruotsalainen 

Ratavalvoja:   Markku Leinonen  

Tekninen asiantuntija (TA): Tapani Partanen  

Palkinnot:   Sampsa Haarasilta 

Tuomarineuvosto:  pj. Mika Tervala (RaVa), Seppo Keltamäki (JoKu), Milka 

Reponen (HU) 
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SÄÄNNÖT JA VASTUU 

Kilpailuissa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä, hiihtosuunnistuksen SM-kilpailujen 

erillisohjeita 2018 ja järjestäjien antamia ohjeita.  

Osallistuminen omalla vastuulla. 

 

KILPAILUKESKUSALUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPASTUS 

Opastus paikoitukseen Keravantieltä (tie nro 148) Kerava – Sipoo väliltä. 

Kilpailukeskuksen osoite Keinukalliontie 42, Kerava. 

 

KILPAILUKESKUS 

Kilpailukeskus on Keinukallion hiihtostadionilla Keravalla. 

Kilpailukeskuksessa on niukat tilat pukeutumiseen ja suksihuoltoon. 

Kahviorakennuksen käyttäminen varusteiden säilytykseen on turvallisuussyistä 

kielletty. 
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PYSÄKÖINTI 

Pysäköinti on kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä (100-500 m), 

varapysäköintialueelta on matkaa kilpailukeskukseen n. 1000 m. Paikoitusmaksu 3 

€/päivä tai 5 €/molemmat päivät, maksu infoon. Varaa mielellään tasaraha, maksaa voit 

myös pankkikortilla. 

 

KILPAILUNUMEROT 

Kilpailunumerot ovat saatavilla kilpailukeskuksesta. Omat hakaneulat kiinnitykseen. 

Karsinnassa ja loppukilpailussa kaikki kilpailijat käyttävät samaa numeroa. Numero 

kiinnitetään vasemman reiden etuosaan.  

 

EMITAG -KILPAILUKORTIT 

TÄRKEÄÄ: Emitag-kortin testaus, pariston jännitteen mittaus, ennen lähtöä on 

mahdollista suorittaa Suunnistajan Kaupalla ja järjestäjän osoittamassa paikassa 

sunnuntaina. Jotta testaus on luetettava, Emitagi-kortin on oltava ollut 10 

minuuttia ulkoilmassa. Etenkin vanhempien yli 5v. korttien testaus on erittäin 

suositeltavaa.  

Kilpailussa käytetään EmiTag-leimausta. Vuokrattavat EmiTag -kortit saa perjantaina 

18.00 – 20.00 sekä lauantaina ja sunnuntaina klo 7.30 alkaen infosta. EmiTag -kortin 

vuokra 7 € maksetaan käteisellä – varaa mielellään tasaraha - tai pankkikortilla 

noudettaessa.  

Vain henkilökohtaiseen kilpailuun lainattu EmiTag-kortti palautetaan lauantaina 

kilpailun jälkeen. Jos lainaaja käyttää samaa lainakorttia myös viestissä, kortti 

palautetaan sunnuntaina maaliintulon jälkeen. Lainaaja ilmoittaa itse lainakortin 

numeron viestin ilmoittautumistietoihin lauantaina klo 18.00 mennessä. EmiTag-kortit 

on palautettava viimeistään sunnuntaina maaliintulon jälkeen infoon. Palauttamatta 

jääneestä EmiTag-kortista veloitetaan 110 €. 

Kilpailija on itse vastuussa elektronisen kortin toimivuudesta, joten se on hyvä testata 

mallirastilla ja varmemmin yllä esitetyllä tavalla. Kilpailun järjestäjä ei tarkista 

kilpailukortin oikeellisuutta ennen lähtöä.  

EmiTag-kortin muutokset ilmoitettava infoon lauantaina 24.2. klo 9.30 mennessä. 

Muutos maksaa 5 € ja maksu suoritetaan käteisellä tai pankkikortilla infoon. 

Jos kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua tai järjestäjien antamaa 

kilpailukorttia, suoritus hylätään. 

Maalin lähistölle ei saa mennä seuraamaan kilpailua EmiTag-kortti taskussa. Muuten 

tulospalveluun tulee virheellisiä tuloksia. Järjestäjien antamia ohjeita on ehdottomasti 

noudatettava. 
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KIELLETYT ALUEET 

Kilpailualueella saa liikkua vain kilpailusuorituksen aikana. Kilpailumaastoon saa 

mennä hiihtelemään sunnuntaina klo 15:00 jälkeen.  

Karttaan on merkitty joitakin alueita kielletyksi kielletyn alueen merkinnällä. Joidenkin 

teiden osia on merkitty kielletyiksi, ylityskohdat on merkitty karttaan. 

 

KARTTA 

Tulostettu hiihtosuunnistuskartta 02/2018, mittakaava 1:5000. Kartan koko A4. 

Käyräväli 5 m. Koodit ovat rastin järjestysnumeron perässä (esim. 3-182). 

Koodinumero on yhtä suurilla numeroilla kuin rastinumero. Rastiympyröissä käytetään 

kohdistuspistettä. Kilpailualueen vanha kartta on nähtävissä kilpailukeskuksessa. Kartat 

kerätään maalissa /vaihdossa laatikkoon. Kartat palautetaan lauantaina viimeisen A-

finaali startin jälkeen ja sunnuntaina klo 14:30 alkaen – seuraa kuuluttajan ohjeita. 

Jos haluat kartan jälkikäteen postitse, niin voit käydä infossa täyttämässä kirjekuoreen 

osoitteesi ja merkitä kuoren taakse tiedon siitä, minkä sarjan ja viestissä minkä 

joukkueen kartta/kartat kuoreen laitetaan. Palvelumaksu on 10 €/kuori, maksetaan 

infoon.  

  

MAASTO 

Kilpailumaasto on Keinukallion ulkoilualueella, jossa on varsin tiheä uraverkosto. 

Alueella on Keravan kaupungin ylläpitämiä latuja, jotka ovat leveitä ja nopeita edetä. 

Stadionalue on suurelta osin tykkilunta. Maasto on paikoin tiheää ja urat ovat kapeita. 

Urilla on liikennettä kumpaankin suuntaan, joten varokaa vastaantulijoita. Olkaa 

erityisen varovaisia rinnealueen vauhdikkaissa laskuissa. Lauantain maaston halkaisee 

mustareunaisella ylipääsemättömän ojan karttamerkillä merkitty syvä oja, jonka ylitys 

on sallittua vain merkityistä paikoista. 

Vaikka lunta on yleisesti ottaen riittävästi, voi joissakin paikoissa olla mustikan varvut 

näkyvillä – saattaapa joku kanto tai kivi pilkottaa urassa, joten harkintaa suksen 

valintaan. 

 

URAVERKOSTO 

Yhteensä n. 30 km, josta 

Erittäin leveä ura > 3 m (0,85 mm vihreä yhtenäinen viiva) n. 31% 

Leveä ura 1,5 – 3 m (0,60 mm vihreä yhtenäinen viiva) n. 36% 

Kelkkaura 0,8-1,5 m (0,5 mm vihreä katkoviiva)  n. 32% 

Hidas ura 0,8-1 m (0,7 mm vihreä pisteviiva)   n. 1% 

Kilpailualue on lähellä asutuskeskusta ja alueella liikkuu paljon kaksi- ja nelijalkaisia 

ulkoilijoita, joten maastossa on ulkoilijoiden tekemiä, karttaan merkitsemättömiä polku 

ja on todennäköistä, että aivan viime hetkilläkin alueelle on muodostunut uusia kulku-

uria, joita ei ole kartassa. Karttaan merkitsemättömien urien liittymiin pyritään 

laittamaan punaisella maalilla merkki.   
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RASTIT JA LEIMAUS 

Rastit ovat läpihiihdettäviä. Rastilippu, koodilappu ja EmiTag-leimasin on kiinnitetty 

tolppaan. EmiTag-leimasin on sijoitettu tolpan yläosaan. Katso mallirasti. EmiTag -

kortti rekisteröi rastilla käynnin noin puolen metrin etäisyydeltä, jonka jälkeen EmiTag-

kortti vilkkuu 5-10 sekunnin ajan onnistuneen leimauksen merkiksi. Leimaukseen siis 

riittää EmiTag-kortin vienti EmiTag-leimasimen vierestä. EmiTag-leimasinta ei tarvitse, 

eikä saa koskettaa. Rastin koodi on tolpassa oleva koodi - ei välttämättä EmiTag-

leimasimessa näkyvä numero. 

Olkaa erittäin huolellisia leimauksissa ja varmistakaa joka rastilla EmiTag-kortin 

vilkkuvista valoista, että leimaus on onnistunut. Leiman puuttuminen johtaa 

hylkäykseen. 

 

MALLIRASTI 

Mallirasti sijaitsee kisakeskuksessa sisäänkäynnin luona. Siinä voi myös testata 

EmiTag-kortin toimivuuden.  

 

STADIONALUE 
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MAALI 

Maalialue on Keinukallion stadionalueella. 

Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitettu ura maaliin. Viitoitukselta ei saa poiketa. 

Kilpailussa ei käytetä maalileimausta. EmiTag-kortti rekisteröi kilpailijan saapumisen 

maaliin langattomasti maalilinjalla. Maaliin tulon jälkeen siirrytään leimatarkastukseen. 

Leimantarkastukseen pääsee yksi kilpailija kerrallaan, jotta EmiTag-kortin purkaminen 

onnistuu ongelmitta. 

Leimantarkastuksen läheltä on rauhoitettu suurehko alue, jotta leimantarkastukseen 

tulisi luetuksi vain maaliin saapuneiden kilpailijoiden EmiTag-kortit. Tätä aluetta 

ympäröi aidattu EmiTag-kortiton turva-alue. Turva-alueen noudattamista seurataan 

tulospalvelussa. 

Itkumuuri on maalialueella sijaitsevassa tulospalvelukopissa. Karsinnan maali suljetaan 

lauantaina klo 12.00 ja loppukilpailun klo 16.00. Viestin maali suljetaan sunnuntaina 

klo 15.00. 

  

OHJEET KESKEYTTÄNEITÄ VARTEN 

Keskeyttäneiden on tultava maalin läpi tai jos se ei ole mahdollista, niin keskeyttäjien 

on ilmoittauduttava maalissa EmiTag-kortin tarkastuspisteessä ja samalla luovutettava 

karttansa. 

 

VOITELU 

Suksien voitelu on mahdollista ulkotiloissa kisakeskuksessa. Ei sähköä.  

 

PUKEUTUMINEN JA PESU 

Pukeutumiseen on rajallisesti tilaa Keinukallion rakennuksissa. Peseytyminen 

omakustanteisesti esim. Tuusulan, Tikkurilan tai Järvenpään uimahalleilla tai vaikka 

Kuusijärven virkistysalueella, jossa on mahdollisuus savusaunaan, jos vain tilaa riittää. 

Kilpailukeskuksessa ei ole peseytymismahdollisuutta. Varusteiden säilytys 

Keinukallion kahviossa on turvallisuussyistä kielletty. 

 

WC:t 

Kilpailukeskuksessa ulkona WC-kopeissa (8 kpl ja 2 pisuaaria).  

  

ENSIAPU 

Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa. 
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TULOKSET 

Tulostaulu kilpailukeskuksessa. Tulokset ja väliajat löytyvät tulospalvelusivuilta 

osoitteesta: www.keravanurheilijat.fi 

On-line tuloksien linkki löytyy osoitteesta www.keravanurheilijat.fi.   

 

PALKINNOT  

Palkinnot jaetaan kahviorakennuksen lähistöllä ulkotiloissa kuuluttajan oheiden 

mukaisesti sarjojen valmistuttua. 

Kolmelle parhaalle jaetaan mitalit. Mitalien lisäksi plaketeilla palkitaan seuraavasti: 

henkilökohtaiset sarjat H/D21 – H/D15 sijat 4–6, sprinttiviesti sarjat H/D21 – H/D17 

sijat 4–6. 

Mitalisteille jaetaan kunniapalkinnot molempina päivinä. 

B - finaalissa ja Sherwood HiSussa ei jaeta palkintoja.  

 

MUKSULA  

Kilpailukeskuksessa ei ole muksulaa.  

 

RAVINTOLA  

Keinukallion stadionilla toimii kahvio, jossa molempina päivinä on tarjolla tyypillisiä 

kahviotuotteita. Pihalla on lauantaina tarjolla keittolounas sekä makkaragrilli, 

sunnuntaina vain grillimakkara. Keittolounas ja grillituote maksetaan käteisellä 

myyntipaikalla tai infosta voi lunastaa lipukkeen pankkikorttimaksulla. 

 

SÄÄVARAUS 

Lumi- ja pakkastilanteen sekä sääennusteiden mukaan kilpailut pystytään pitämään 

suunnitelmien mukaisesti. Lisäinfoa tiedotetaan kisojen nettisivulla. 

 

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU  

 

SARJAT JA MATKAT 

Sprinttikarsinta 24.2.2018         

Sarja Matka Lyhintä reittiä Rastit Noususumma 

D6OK D55K D50K 1900 m 2550m 7 55 m 

D15K D40K D45K H55K 2300 m 3060 m 8 65 m 

D21K D20K D17K 2600 m 3530m 9 75 m 

D75K D80K D85K H85K 1400 m 1880m 6 45 m 

H17K H35K 2600 m 3500m 8 75 m 

H21K H20K 2900 m 3890m 8 80 m 

http://www.keravanurheilijat.fi/
http://www.keravanurheilijat.fi/
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H40K H45K H50K D35K 2500 m 3370m 9 75 m 

H60K H65K 2300 m 3000m 8 65 m 

H70K H15K 2300 m 3060m 8 65 m 

H75K H80K D65K D70K 1500 m 2020m 6 50 m 

 

Sprinttifinaali 24.2.         

Sarja Matka Lyhintä reittiä Rastit Noususumma 

D15 D50 D55 2100 m 3010 m 8 75 m 

D17 D20 2200 m 3150 m 10 85 m 

D21A 2300m 3590 m 10 100 m 

D21B 2200 m 3100 m 8 90 m 

D35 D40 D45 2300 m 3560 m 8 90 m 

D60 D65 2100 m 3000 m 8 45 m 

D70 H75 H80 2200 m 3190 m 8 50 m 

D75 D80 D85 H85 1600 m 2050 m 6 35 m 

H15 H60 2300 m 3250 m 8 80 m 

H17 2300 m 3550 m 9 95 m 

H21A H20A Sherwood-HiSu 2900 m 4150 m 10 110 m 

H21B 2700 m 3910 m 9 100 m 

H35 H40 H45 2700 m 3900 m 8 100 m 

H50 H55 2300 m 3560 m 7 90 m 

H65 H70 2300 m 3540 m 8 60 m 
 

Sarjat H21 ja D21 

SM-loppukilpailuun pääsee karsinnan perusteella sarjoissa H21 ja D21 30 parasta 

kilpailijaa, jotka ovat suorittaneet karsinnan hyväksytysti. 

Jos useampi kilpailija saa viimeisen loppukilpailuun oikeuttavan sijoituksen, on määrä 

vastaavasti suurempi. Loppukilpailun lähtöjärjestys muodostuu karsintakilpailun 

tuloksista käännetyssä järjestyksessä. Lähtöväli 1 min. 

Loppukilpailusta karsiutuneille, sekä karsinnassa keskeyttäneille ja hylätyille 

järjestetään B-finaali kansallisena kilpailuna sarjoissa H21 ja D21. Karsintaan 

osallistumattomilla ei ole oikeutta osallistua B-finaaliin vaan heillä on mahdollisuus 

osallistua Sherwood -HiSuun. 

 

Muut sarjat: 

Kaikki karsinnan hyväksytysti suorittaneet pääsevät loppukilpailuun. Loppukilpailun 

lähtöjärjestys muodostuu karsintakilpailun tuloksista käännetyssä järjestyksessä. 

Lähtöväli on 1 min. 

Karsinnassa keskeyttäneille ja hylätyille järjestetään muissa sarjoissa kuin sarjoissa H21 

ja D21 mahdollisuus hiihtosuunnistamiseen yhdessä yhteisessä sarjassa samalla radalla 

Sherwood -HiSussa. Tästä suorituksesta ei jaeta rankipisteitä.  



   23.2.2018                  10 (13) 

 

 
Keravan Urheilijat 

Sähköposti: keu@keravanurheilijat.fi, internet: http://www.keravanurheilijat.fi  

Sherwood -HiSuun voi osallistua myös SM-kilpailuun osallistumattomat 

kuntosuunnistajat, karttamaksu 10€ maksetaan INFOon. Sherwood -HiSussa ajanotto 

EmiTag-kortilla vapaalla lähtöajalla, eli EmiTag-kortti nollataan lähtöpisteessä, jolloin 

myös ajanotto alkaa. Kortin voi vuokrata INFOsta, hinta 7€, Radan voi kiertää myös 

ilman aikaa. Sherwood-hisun maali ei ole sama kuin finaalien maali teknisistä syistä 

johtuen. 

 

VERRYTTELY 

Kilpailukeskuksen verryttelyalue on stadionin pohjoispäässä. Karsinnan lähtöpaikka on 

aivan verryttelyalueen vieressä. Lähtöalueelta ei saa poiketa muulle urastolle 

verryttelemään. 

Finaalin verryttelyalue on lähtöviitoituksen varrella. 

  

LÄHTÖ 

Karsinnan lähtö on kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä.  

Finaalin lähtöön on matkaa 500 m, keltainen viitoitus. 

3 min ennen lähtöä karsinaan kutsu ja EmiTag-kortin nollaus 

2 min ennen lähtöä siirtyminen mallikartoille 

1 min ennen lähtöä siirtyminen karttaämpäreille 

15 s ennen lähtöä kartat saa ottaa komennolla ”kartat”  

Lähtö  lähtö tapahtuu oman karttaämpärin kohdalta 

K-piste on noin 100 m lähdöstä. 

Lähtöpaikalta ei ole järjestetty varusteiden kuljetusta kilpailukeskukseen.  

 

SPRINTTIVIESTI 

VIESTIN HIIHTOJÄRJESTYS  

Viestijoukkueen hiihtojärjestys on ilmoitettava EmiTag-kortin numeroineen viimeistään 

lauantaina klo 18.00 ensisijaisesti IRMA-palvelussa. HUOM. Osallistuja vastaa siitä, 

että jo henkilökohtaisessa käytetyn laina EmiTag-kortin numero on oikein 

viestitiedoissa. 

Viestin hiihtojärjestyksen muutos 18.00 jälkeen 5€, maksu infoon käteisellä tai kortilla. 

 

VIESTIN SARJAT, LÄHTÖRYHMÄT, LÄHTÖAJAT JA MATKAT  

 

Sarja Määrä Lähtöporras Sarjan lähtöaika 

H120- 16 1 10.00 

H140- 17 1 10.00 

D120 4 1 10.00 
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D140- 6 1 10.00 

D21 10 2 11.30 

H20 8 2 11.30 

D17 10 2 11.30 

H80- 6 2 11.30 

D80- 3 2 11.30 

D100- 4 2 11.30 

H21 14 3 13.00 

D20 5 3 13.00 

H17 8 3 13.00 

H100- 16 3 13.00 

    

 

Sprinttiviesti 25.2.2018       

Sarja Matka 
Matka lyhintä 
mahdollista reittiä Noususumma 

D17 1660 m-1710 m 2000 m-2100 m 40-45 m 

D20 1850 m-1990 m 2450 m-2050 m 35-45 m 

D21 1850 m-1990 m 2450 m-2050 m 35-45 m 

D80 1850 m-1990 m 2450 m-2050 m 35-45 m 

D100 1660 m-1710 m 2000 m-2100 m 40-45 m 

D120 1300 m-1500 m 1800 m-1900 m 25-35 m 

D140 1300 m-1500 m 1800 m-1900 m 25-35 m 

H17 1850 m-1990 m 2450 m-2050 m 35-45 m 

H20 2060 m-2400 m 2670 m-3120 m 45-65 m 

H21 2060 m-2400 m 2670 m-3120 m 45-65 m 

H80 2170 m-2410 m 2850 m-3200 m 45-50 m 

H100 2170 m-2410 m 2850 m-3200 m 45-50 m 

H120 1660 m-1710 m 2000 m-2100 m 40-45 m 

H140 1300 m-1500 m 1800 m-1900 m 25-35 m 

 

VIESTIN VERRYTTELYALUE 

Verryttelyalue on stadionin pohjoispäässä.  

  

SUKSIEN HUOLTO JA SUKSIEN VAIHTAMINEN VIESTIN AIKANA 

Suksien voitelu ja vaihtaminen on sallittua maali/vaihtoalueella viestin aikana. 

 

VIESTIN LÄHTÖ 

Viestin lähdöt ovat porrastettu, tarkemmat lähtöajat on esitetty yllä. 
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TOIMINTA VIESTIN LÄHDÖSSÄ 

Lähtö tapahtuu stadionin eteläosasta.  

Ensimmäisen osuuden viestinviejät siirtyvät lähtöalueelle ”kilpailijat sisään” -portin 

kautta noin 10 minuuttia ennen lähtöä. Huolehtikaa, että EmiTag-korttinne nollataan 

tässä yhteydessä. 

5 minuuttia ennen lähtöä  alkaa kilpailijoitten ryhmittyminen 

lähtöriveihin kuulutuksen ja toimitsijoiden 

opastuksella 

2 minuuttia ennen lähtöä   jaetaan kartat karttatelineelle väärinpäin 

30 sekuntia ennen lähtöä  kilpailija saa kuuluttajan komennosta kääntää 

kartan ja asettaa sen telineeseen 

Lähtö    lähtömerkki annetaan ampumalla 

Luisteluhiihto on sallittu heti lähdöstä alkaen. 

Olkaa rauhallisia ja varovaisia viestin lähdössä. Varmistakaa, että teillä on oikea kartta. 

 

VIESTIN VAIHTO-/MAALIALUEEN JÄRJESTELYT  
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VIESTIN VAIHTO 

Toisen osuuden viestinviejät voivat siirtyä vaihdon odotusalueelle heti viestin lähdön 

tapahduttua. 

  

Vaihtoon saapuva kilpailija: 

Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. 

Vaihto tapahtuu maalilinjan jälkeen merkityllä vaihtoalueella kädellä koskettamalla 

lähtevää kilpailijaa. 

Vaihdon jälkeen kilpailija siirtyy välittömästi EmiTag-kortin tarkastukseen. 

EmiTag-kortin hyväksytyn lukemisen jälkeen kilpailija laittaa karttansa oman sarjansa 

mukaiseen laatikkoon ja siirtyy nollauksen kautta nollattujen kilpailijoiden 

verryttelyalueelle. 

  

Lähtevä kilpailija:  

Vaihdon tapahduttua lähtevä kilpailija hiihtää karttatelineelle, ottaa oman numeronsa ja 

osuutensa mukaisen kartan ja jatkaa K-pisteen kautta maastoon. 

Väärän kartan ottaneen joukkueen suoritus hylätään. 

Kilpailija, jonka kartan on toinen joukkue ottanut, saa uuden kartan K-pisteen luona 

olevasta varakarttapisteestä. Aikahyvitystä ei tästä saa! 

 

KeU toivottaa kilpailijoille nautinnollisia ja haastavia hiihtosuunnistushetkiä! 


