
 

Kilpailuohjeet - 9.2.2019 Kisan kansalliset, kilpailu 097  
 

KILPAILUN PERUSTIEDOT 
Kansalliset Kisan hiihdot Kyötikkälän urheilukeskuksessa Kangasalla lauantaina 9.2.2019 klo 11.00 alkaen. 
Hiihtokalenterin kilpailunumero on 097. Kilpailu on Hämeen Hiihdon Krista Cup-osakilpailu. Hiihtotapa on 
vapaa. 

KILPAILUKESKUS JA -TOIMISTO 
Kilpailukeskus sijaitsee Kyötikkälän urheilukeskuksessa. Kilpailukeskuksen osoite on Lätsä-Pekantie 2, 36220 
Kangasala. Lähtö ja maali sijaitsevat urheilukentällä.   

Kilpailutoimisto sijaitsee urheilukentän huoltorakennuksessa kahviossa. Seuraa opasteita. 
Kilpailutoimisto on avoinna sunnuntaina 9.2.2019 klo 09.30 alkaen kilpailun päättymiseen saakka.   

Kilpailujen virallinen ilmoitustaulu on kahvion sisäänkäynnin vieressä.  

Lähtöajat ja tulokset julkaistaan urheilukentän ilmoitustaululla ja Kisan Internetsivuilla.   

Osallistumisen peruminen tulee ilmoittaa kilpailutoimistoon.   

KILPAILUNUMEROT ja ILMOITTAUTUMINEN 
Kilpailijoiden tulee ilmoittautua KILMO-järjestelmän kautta kilpailuun. Jälki-ilmoittautuneita ei hyväksytä. 
Käytämme maksurengasta. 

Kilpailunumerot ovat noudettavissa kilpailutoimistosta. Numeroita ei pussiteta seuroittain. Kilpailussa 
käytetään kankaisia numeroliivejä ja naruilla sidottavia numeroita. Numeroa ei saa käyttää nenäliinana. 
Kilpailunumerot luovutetaan maaliin tulon jälkeen toimitsijoille mehunjakopisteellä. 

Palauttamattomasta numeroliivistä veloitetaan30 eur/kpl.   

KILPAILUN ORGANISAATIO 
Kilpailunjohtaja Harri Linnamaa 
TD Heidi Haapalehto (LeKi)   
TDA Tanja Heinimaa (KangKi)  
Tiedottaja Henna Nurminen, Kangasalan Kisa hiihtojaosto, hiihto.kangasalankisa (at) gmail.com   
Kilpailusihteeri Henna Nurminen 
Ratamestari Pauli Heinimaa 
Tulospalvelu, lähtö ja maali Pekka Seppänen 
Pysäköinnin ohjaus Esa Sipilä 



Tuomarineuvosto: kilpailunjohtaja, TD ja TDA. Sihteerinä toimii kilpailusihteeri.   

SÄÄNNÖT  
Kilpailuissa noudatetaan SHL:n kilpailusääntöjä ja kilpailunjärjestäjän ohjeita. 
Linkki SHL:n sivuille: https://www.hiihtoliitto.fi/maastohiihto/maastohiihto/td-toiminta/saannot/  

Kilpailu hiihdetään vapaalla hiihtotavalla.   

Latua on annettava ensimmäisestä kehotuksesta.   

Jos kilpailija hiihtää väärällä alueella tai poistuu merkityltä radalta, tulee palata siihen pisteeseen, josta 
virhe alkoi.  

Huoltajat eivät saa hiihtää kilpailijan perässä tai edessä ja avustaa vauhdinpidossa. 

PAKKASRAJA 
Maastohiihdon kilpailusääntöjen mukaan: 

Jos ilman lämpötila on tuntia ennen kilpailun ensimmäistä lähtöä kylmempi kuin –20.0 °C, ei kilpailua saa 
järjestää. Jos ilman lämpötila on –17.0 ja –20.0 °C välillä tulee tuomarineuvoston kokoontua ja tehdä päätös 
kilpailun pitämisestä ottaen huomioon radan, tuulen ja kosteuden vaikutus kilpailijoihin. Kuitenkin 20 km:llä 
ja sitä pidemmillä matkoilla sekä 16-vuotiaiden ja nuorempien sarjoissa on kilpailun järjestäminen kielletty, 
mikäli ilman lämpötila on alhaisempi kuin –17.0 °C. Tuomarineuvosto voi poikkeustapauksissa sallia 
kilpailemisen kuivassa ja tuulettomassa säässä, vaikka lämpötila alittaisi edellä mainitun rajan, ei 
kuitenkaan 16-vuotiaiden ja nuorempien sarjoissa. Kilpailijoita ei voida tällöin velvoittaa osallistumaan eikä 
kilpailulla saa olla luokittelu- tai katsastusmerkitystä. Kilpailun johtaja vastaa siitä, että lämpötila mitataan 
maalialueella ja radan oletettavasti kylmimmässä paikassa tuntia ennen kilpailuja varjossa metrin 
korkeudelta. 

VASTALAUSEET 
Vastalauseaika on 15 minuuttia tulosten julkistamisen (= kiinnittäminen ilmoitustaululle) jälkeen. 
Kilpailutoimisto merkitsee tuloksiin julkistamisajan. 

Vastalauseet on jätettävä kirjallisena kilpailutoimistoon. Vastalausemaksu on 50 euroa. Maksu palautetaan 
vain, jos tuomarineuvosto hyväksyy vastalauseen. 

HIIHTOMATKAT 
Kilpailu hiihdetään väliaikalähtönä 30 sekunnin väliajoin. Lähtöluettelot ovat nähtävissä Kangasalan Kisan 
hiihdon nettisivuilla ja kilpailukeskuksen virallisella ilmoitustaululla kilpailupäivänä klo 09.30 alkaen. 

Sarja  Kilpailumatka  

M8 V 1 km (1 x 1 km) 

N8 V 1 km (1 x 1 km) 

M10 V 2 km (1 x 2 km) 

N10 V 2 km (1 x 2 km) 



M12 V 3 km (1 x 3 km) 

N12 V 3 km (1 x 3 km) 

M14 V 5 km (1 x 5 km) 

N14 V 3 km (1 x 3 km) 

M16 V 8 km (5 km + 3 km) 

N16 V 5 km (1 x 5 km) 

M18 V 10 km (2 x 5 km) 

N18 V 5 km (1 x 5 km) 

M20 V 10 km (2 x 5 km) 

N20 V 5 km (1 x 5 km) 

MYL V 10 km (2 x 5 km) 

NYL V 5 km (1 x 5 km) 

M35 V 10 km (2 x 5 km) 

N35 V 5 km (1 x 5 km) 

M45 V 5 km (1 x 5 km) 

N45 V 5 km (1 x 5 km) 

M55 V 5 km (1 x 5 km) 



N55 V 3 km (1 x 3 km) 

M65 V 5 km (1 x 5 km) 

N65 V 3 km (1 x 5 km) 

 

Sarjojen hiihtojärjestys ilmoitetaan lähtölistoissa. 

Hiihdettävät reitit ja matkat esitetään latukartoissa. 

LADUT JA LATUKARTAT 
Kilpalatujen reitit ovat nähtävissä Kisan hiihdon nettisivuilla ja kilpailukeskuksen ilmoitustaululla. 

Kilpailun lähtö- ja maalialueet ovat Kyötikkälän urheilukentällä. 

Hiihdettävät reitit, kierrokselle meno, risteysmerkinnät sekä lähtö ja maali on merkitty opastein. Kilpailija 
vastaa itse, että hiihtää oikeaa reittiä ja oikeassa järjestyksessä. Kilpailijoiden tulee tutustua kilpalatuihin 
ennen kilpailua myös hiihtämällä. 

Lisäys pe 8.2. klo 21:50 

Ladut on ajettu perjantaina iltapäivällä ja viimeistellään lauantaina aamulla.  

Lunta on tullut paljon ja muuttuneen säätilanteen vuoksi tuomarineuvosto arvio alkuperäisten reittien 
turvallisuuden puiden lumikuorman vuoksi. Tuomarineuvosto kokoontuu lauantaina 9.2. klo 9:15 ja tekee 
tarvittaessa muutoksen vaihtoehtoisiin reitteihin. 

VERRYTTELY 
Verryttely ja testaus on sallittu kilpaladuilla (pois lukien lähtö- ja maalialue) myös kilpailun aikana erityistä 
varovaisuutta noudattaen. VASTEN HIIHTOSUUNTAA HIIHTÄMINEN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY! 
Tuomarineuvosto tarkkailee säännön noudattamista. 

Kisalatu suositellaan kierrettäväksi ennen ensimmäistä lähtöä klo 11. Kilpailun aikana alkuverryttely 
kisaladulla on sallittua vain hiihtosuuntaan. Verryttelijä ei saa estää kilpailijan suoritusta. Kuulokkeiden 
käyttö musiikin kuunteluun verryttelyn aikana kielletty.  

Suksien testaus on sallittu kisaladuilla vain hiihtosuuntaan.  

Loppuverryttely suositellaan tehtäväksi muualla kuin kisaladuilla. Suksien testaukseen ja lämmittelyyn on 
hyvät mahdollisuudet myös muilla alueilla kuin kisaladuilla esim. Kyötikkälän sillalta länteen ja ns. 
pikkupuru.   

  



Verryttelualueet sinisellä: 

 
 

KESKEYTTÄNEET 
Keskeyttämisestä on ilmoitettava välittömästi maalialueella toimihenkilölle. Samalla luovutetaan   
numeroliivi pois. Keskeyttänyt ei hiihdä maaliviivan yli.  

LÄMMITTELYASUT 
Lämmittelyasut jätetään pukutiloihin tai huoltajille. Lähtöpaikalle ei ole varattu paikkaa tai   
muovipusseja varusteita varten.   

TULOKSET 
Tulokset toimitetaan sarjan valmistuttua kilpailun viralliselle ilmoitustaululle. Tulokset ovat nähtävissä 
seuran nettisivuilla kilpailun päätyttyä.  

PALKINTOJENJAKO 
Palkintojenjaot suoritetaan kahdessa erässä lähtö-/maalialueen vieressä. Ensin jaetaan lasten sarjojen 
palkinnot. Lopuksi jaetaan nuorten ja aikuisten palkinnot.  

Tarkemmat palkintojenjakoajat ja mahdolliset muutokset ilmoitetaan kilpailukeskuksessa kuulutuksin. 
Palkintoina on pokaaleja, mitaleja, tavara- ja tuotepalkintoja.   

Palkittavien määrä ilmoitetaan ilmoitustaululla. Kaikki 8- ja 10-sarjalaiset palkitaan. 

Palkintoja ei lähetetä. 

PYSÄKÖINTI 
Alueella on pysäköinninohjaus. 

Pysäköintialueiden täyttyessä pysäköinninohjaajat voivat ohjata autoja myös lähiteiden varteen. 

PUKUHUONEET JA WC:T   
 Pukuhuoneet ja suihkut sijaitsevat yleisurheilukentän huoltorakennuksessa. WC:t ovat pukuhuoneiden   
yhteydessä.   

ENSIAPU   

Kilpailuihin on nimetty EA-henkilö. Ensiapupiste sijaitsee kahviossa. Ensiapupisteelle varataan kevyitä 
sidontatarpeita (laastarit, urheilulaastarit yms.) ja ”kylmäpusseja” urheilijoiden itsehoitoa varten. 
Jatkohoitoon ohjataan terveyskeskukseen.  



VOITELUTILAT 
Kilpailukeskuksessa ei ole lämmintä voitelutilaa. Mahdollisia voitelutelttoja ei saa pystyttää 
pysäköintialueille. Voiteluteltan pystyttämisestä tulee sopia erikseen pysäköinnin valvojien kanssa. 

TURVALLISUUS JA ENSIAPU 
Kilpailua varten on laadittu kirjallinen turvallisuussuunnitelma. Lisäksi ensiavussa tukeudutaan tarvittaessa 
yleiseen terveydenhoitoon ja hätänumeroon 112. 

KISAKAHVIO JA KILPAILIJOIDEN MEHU 
Kilpailijat saavat lämmintä mehua kilpailusuorituksensa jälkeen kilpailunumeroa vastaan.  

Kilpailukeskuksessa on kahvio ja makkaranpaistoa. Käteismaksu (tarvittaessa MobilePay). 


