
Kilpailuohjeet Kangasalan Kisa 
 

Kangasalan Kisan Kansalliset / KristaCup osakilpailu 28.1.2023 
 
26.1.2023 päivitys: täsmennetty reittien pituudet, palkintojenjaon aikataulu, kisakanslian aukioloaika 

Aika   la 28.1.2023 klo 11:00 Kangasalla Kyötikkälän urheilukeskus. 

Hiihtotapa   Vapaa 

Lisätiedot   hiihto.kangasalankisa@gmail.com Henna Nurminen 040 515 0449 

Kisasivut  https://hiihto.kangasalankisa.fi/joukkue7902 

Ajankohtainen tiedotus https://chat.whatsapp.com/Gec98hejP6jGBocA0RJRfs 

Kilpailureitit   Kilpailureitit julkaistaan viikolla 4 kisasivuilla 

 
Sarja Matka noin (lumitilanteen johdosta hiihtomatkat ovat hieman muuttuneet 

kilpailukutsusta) 
N08, M08  0,8km 
 
N10, M10  1,9km 
 
N12, M12, N14 2,8km 
 
M14, N16, N18, NYL 
N40, N50, N60, M50, M60 4km + 0,45km kentän kierto 
 
M16  4km + 4km + 0,45km kentän kierto = 8,5km 
 
M18, M40  4km + 4km + 0,45km kentän kierto = 8,5km 
 
MYL  4km + 4km + 4km + 4km + 0,45km kentän kierto = 16,5km 
 
 
 
 
Yleistä 

Kilpailut hiihdetään Kangasalla Kyötikkälän urheilukeskuksessa, Lätsä-Pekantie 21, Kangasala. 
Ilmainen pysäköinti urheilukeskuksen parkkipaikoilla. Kilpailukanslia on urheilukentän 
kahviossa.    
 
Kilpailu käydään väliaikalähdöin, lähtöväli 30 sekuntia.  

 
Kilpailu on osa KristaCup-sarjaa. Lisätietoja KristaCupista Hämeen Hiihdon sivuilta: 
https://www.hameenhiihto.fi/kristacup/ 

 
 
Lähtölistat 
 Julkaistaan pe 27.1.2023 kisasivuilla: https://hiihto.kangasalankisa.fi/joukkue7902 
 
 
 

mailto:hiihto.kangasalankisa@gmail.com
https://hiihto.kangasalankisa.fi/joukkue7902
https://hiihto.kangasalankisa.fi/joukkue7902
https://chat.whatsapp.com/Gec98hejP6jGBocA0RJRfs
https://www.hameenhiihto.fi/kristacup/
https://hiihto.kangasalankisa.fi/joukkue7902


Tulokset 
Fyysistä tulostaulua ei ole. Linkki online-tuloksiin päivitetään kisasivuille. Viralliset tulokset 
ovat nähtävissä kisasivuilla kilpailun päätyttyä. 

 
Palkittavat ja palkintojenjaot 

Palkinnot jaetaan 2 erässä. Palkittavien määrä ja ajankohdat tarkentuvat myöhemmin tähän 
ohjeeseen.  
Alustava aikataulu:  Klo 12:15 N08, M08, N10, M10, N12, M12, N14 
  Klo 14:15 Kaikki loput 
 
Alustava palkittavien määrä: N08, M08, N10 ja M10 

- kaikki palkitaan 
 
N12, M12, N14, M14 

- 5 parasta 
 
Loput sarjat 

- 3 parasta 
Yleiset ohjeet 
 Tiedotus kilpailupaikalla hoidetaan kenttäkuulutuksin. Fyysistä ilmoitustaulua ei ole.  

Lähtöajat ja tulokset julkaistaan kisasivuilla https://hiihto.kangasalankisa.fi/joukkue7902.  
Kisojen ajankohtainen tiedotus WhatsApp-ryhmän kautta. Voit liittyä tästä linkistä: 

https://chat.whatsapp.com/Gec98hejP6jGBocA0RJRfs 

 
Kilpailukanslia 

Kilpailukanslia on avoinna kilpailupäivänä klo 9-14. Sieltä saa kilpailunumeron sekä muun 
kisainfon.  

 
Numeroiden palautus  

Numerot palautetaan mehunjakopisteeseen heti maaliintulon jälkeen, palauttamattomista 
numeroista veloitetaan 50€ kilpailijalta tai kilpailijan seuralta.  

 
Kilpailijoiden kirittäminen  

Kirittäminen on kielletty siten, että hiihdetään/juostaan kilpailijan mukana, kilpailijoita saa 
kannustaa suusanallisesti.  

 
Vastalauseet  

Vastalauseaika on 15 minuuttia tulosten julkistamisen jälkeen. Epävirallisina tuloksina 
pidetään netissä olevia online-tuloksia. Protestiaika (15 min) alkaa, kun sarjan viimeinen 
hiihtäjä on tullut maaliin. Vastalauseet on jätettävä kirjallisena kilpailusihteerille. 
Vastalausemaksu on 100 euroa. Maksu palautetaan vain, jos tuomarineuvosto hyväksyy 
vastalauseen. 

 
Hiihtäjän ja järjestäjän vastuut  

Hiihtäjillä on vakuutus lisenssin kautta. Jokainen hiihtäjä hiihtää omalla vastuullaan.  
Järjestäjä ei vastaa paleltumis- ym. vammoista.  
Pakkasrajat ovat Hiihtoliiton kilpailusääntöjen mukaiset (alle 16 v -15°C, muilla -15°C -20°C – 
tuomarineuvosto päättää).  
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Ilmoittautuminen ja osallistumismaksut  
Ilmoittautuminen Kilmo:n kautta TO 26.1. klo 21 mennessä,  
Osallistumismaksut:  
• 17 € sarjat 8-16  
• 22 € muut   

 
Jälki-ilmoittautuneita ei oteta.  

 
Ensiapu/Kilpailulääkäri  

Kilpailuihin on nimetty EA-henkilö. Ensiapupiste sijaitsee Kyötikkälän kahviotilassa. 
  
Pukuhuoneet ja WC:t  

Kilpailukeskuksen huoltorakennuksesta löytyvät pukuhuoneet, suihkut ja wc:t (pukuhuoneet 
ja suihkut vain urheilijoiden käyttöön ja ovat vartioimattomia). Yleisö-wc 
kisakanslian/kahvion tuulikaapissa.  

 
Voitelutilat  

Tässä tapahtumassa ei ole järjestettyjä voitelutiloja. 
 

Kilpaladut ja verryttelyajat  
Latukartat ja latuprofiilit löytyvät kilpailukansliasta sekä kisasivuilta viikolla 4.  
Kilpalatuun voi tutustua ennen kilpailun alkua sekä erityistä varovaisuutta noudattaen 
kilpailun aikana numeroliivi nurinpäin puettuna.  
 
Lähtö- ja maalialueen välittömässä läheisyydessä ei saa verrytellä kilpailun ollessa käynnissä.  
 
Suksien testaukseen ja lämmittelyyn on hyvät mahdollisuudet myös muilla alueilla kuin 
kisaladuilla esim. Kyötikkälän sillalta länteen ja ns. pikkupuru. 

 
Ravintolat kisapaikalla  

Kentän huoltorakennuksessa on kahvilakioski.  
Makkaran myyntipiste on kisa-alueen läheisyydessä.  
 

Muuta huomioitavaa  
Esimerkiksi palkintojenjakoaikataulujen suhteen voi tulla tarkennuksia, joten kilpailijoiden on 
syytä seurata kenttäkuulutuksia ja WA-tiedotuksia.  

 
Huomioithan edelleen vallitsevat terveysturvallisuussuositukset ja tulet paikalle vain täysin 
terveenä.  

 
Organisaatio  

TD  Kai Samposalo  
TDA Jukka Viitanen  
Kilpailunjohtaja   Urmas Tiits 
Kilpailusihteeri Anette Linnamaa 


