Ohjeita kilpailijoille tykkilumihiihtoihin 8.12.2019
Kilpailukanslia sijaitsee sinisessä viipalekoulussa stadionin vieressä
Kilpailukanslia avataan klo 9.00.
Kilpailijat hakevat numeronsa kilpailukansliasta, mielellään jo tuntia ennen kilpailijan starttia, jotta
verryttelylle ja kilpareittiin tutustumiseen jää riittävästi aikaa.
Pysäköinti jäähallin ja yleisurheilukentän parkkipaikoilla
Pysäköinnissä on henkilöohjaus. Ensimmäiset autot ohjataan jäähallin parkkipaikalle
yleisurheilukentän puoleiselle sivulle. Kun jäähallin parkkipaikka on täynnä, autot ohjataan
yleisurheilukentän parkkipaikalle. Täältä pääsee kävellen urheilukentän läpi ja pukukoppien ohi
kansliaan ja kilpailustadionille. Autoja mahtuu jonkin verran myös stadionin lähellä olevan
liikuntahallin parkkipaikalle ja sinne johtavan tien varteen. Liikuntahallin parkkipaikkaan ei ole
henkilöohjausta.
Pukeutumistilat
ovat naisille kisatoimistonakin käytettävän viipalekoulun yhdessä luokassa ja suihkujen kanssa
liikuntahallin yläkerroksen kuntosalin vieressä sekä yu-kentän huoltorakennuksessa, Miesten
pukuhuoneet ovat yu-kentän huoltorakennuksessa sekä liikuntahallin yläkerroksen kuntosalin
vieressä. Jonkin verran pukeutumistilaa on myös jäähallilla. Jäähallin pukeutumistilaa kuljetaan
stadionin vieressä olevaa jääkiekkokaukaloa vastapäätä olevasta ovesta.
Kilpailu käydään lähtöluettelon ja kilpailuohjelman aikataulun mukaisesti
Kilpailijat lähtevät lähtöluettelon mukaisesti sorakentän reunassa (jääkiekkokaukalon takana)
olevalta hiihtostadionilta. Lähtö ja maali ovat punaisen kuuluttamokopin edessä. Lähtöpaikalle on
hyvä tulla viisi minuuttia ennen omaa lähtöä. Lähtö- ja maalisuora ovat noin 80 m pitkät.
Lähtösuora yhtyy kilpalenkkiin heti jyrkästi oikealle kääntyvän mutkan jälkeen. Yhtymäkohdassa
on syytä olla varovainen, ettei tapahdu törmäystä kierroksille menijöiden kanssa. Uusille
kierroksille mennään stadionille kääntyvästä mutkasta suoraan, eli ei käydä välillä stadionilla.
Kilpailija huolehtii itse kierrosten laskennasta
Kilpalenkin pituus on noin 1,1 km, joten kilpailumatka on sama kilometreissä ja kierroksina
mitattuna. Esim. 3 km:n matkassa hiihdetään 3 kierrosta jne.
Kilpailijan on kilpailusääntöjen mukaan itse huolehdittava kierrosten laskennasta. Olisi hyvä, että
kilpailijalla olisi sellainen huoltaja mukana, joka auttaisi kierrosten laskennassa.
Kilpailun järjestäjä valvoo myös, että kilpailijat hiihtävät oikean kierrosmäärän. Valvojat eivät saa
kuitenkaan antaa kilpailijoille ohjeita kierrosten määrästä.
Kilpareitillä on latu-ura vain jyrkimmissä alamäissä
Kilpailu on vapaan tyylin kilpailu, joten latu-ura ajetaan vain jyrkimpiin alamäkiin. Tämä helpottaa
erityisesti nuorimpien hiihtäjien hiihtämistä. Kilpailun edetessä latu-ura saattaa suttaantua pois.
Kilpaladulla voi verrytellä ennen kilpailun alkua klo 10.55 asti ja verryttelytauolla klo 12.20 –
12.55 (Verryttelytauon kellonajat tarkistetaan vielä lähtöluettelon perusteella)
Kilpailunumerot jätetään maalin läheisyydessä olevalle mehupisteelle
Palauttamattomasta numerosta peritään 50 euron maksu uuden numeron tilalle hankkimiseksi.
Palkintojen jakojen ajankohdat ovat kilpailuohjelmassa, jonka kellonajat tarkennetaan lähtöluettelon
perusteella. Kilpailijan on sääntöjen mukaan osallistuttava palkintojen jakoon. Poikkeustapauksissa
kilpailijan huoltaja voi ottaa vastaan palkinnon. Palkintoja ei toimiteta kilpailijoille jälkikäteen.

Mahdolliset protestit on toimitettava kilpailukansliaan sarjoittain 15 minuutin kuluessa siitä, kun
sarjan tulokset ovat ilmestyneet ilmoitustaululle.
Protestista pitää antaa kansliaan 50 euron pantti, joka maksetaan takaisin, jos tuomarineuvosto
hyväksyy protestin.
HYVÄÄ JA REHTIÄ KILPAILUA KAIKILLE! Kilpailun johtaja Esa Virtanen

