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Kilpailujen johtaja Kari Ahonen
Kilpailujen apulaisjohtaja Simo Rasimus
Kilpailusihteeri Tiina Sinkkonen
Turvallisuuspäällikkö Juha Pasanen
Ratamestari Jukka Rasimus
Kilpailukanslia Satu Rasimus
Lääkäri / EA Antti Jarva
Paikoitus Kari Ojalainen
Ravintolat Anne Varjus

Organisaatio



Kilpailujen TD Kai Samposalo
Kilpailujen TDA Niklas Turku
Jäsen Jouni Harju
Kilpailujen johtaja Kari Ahonen
Kilpailusihteeri Tiina Sinkkonen

Tuomarineuvosto



Sääennuste

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/saa/imatra/



Kilpailun aikataulu

8.55 Rata suljetaan
9:00 Sprintti, karsinta N/M

10.00 Rata auki
10.40 Rata suljetaan
10:45 N alkuerät 1 - 5
11:15 M alkuerät 1 - 5
11:42 N semifinaalit 1 - 2
11:56 M semifinaali 1 - 2
12:12 N finaali
12:21 M finaali



Lähtölistan koostaminen

Sarjan lähtöryhmät määräytyvät FIS:n pisteiden mukaan seuraavasti:
• Lähtöryhmän 1 muodostavat 20 eniten FIS:n sprinttipisteitä saanutta kilpailijaa.
• Lähtöryhmän 2 muodostavat loput FIS:n sprinttipisteitä saaneet kilpailijat.
• Lähtöryhmän 3 muodostavat ne kilpailijat, joilla on vain FIS:n distancepisteitä.
• Lähtöryhmän 4 muodostavat kokonaan ilman FIS-pisteitä olevat kilpailijat.
• Lähtöryhmän 5 muodostavat jälki-ilmoittautuneet

Sarjan alussa lähtevät lähtöryhmän 1 kilpailijat, joiden keskinäinen järjestys arvotaan.
Seuraavaksi lähtevät lähtöryhmän 2 kilpailijat pisteidensä mukaisessa järjestyksessä,
parhaiten menestynyt ensimmäisenä. Seuraavaksi lähtevät lähtöryhmän 3 kilpailijat
pisteidensä mukaan järjestyksessä, parhaiten menestynyt ensimmäisenä. Sarjan
lopussa lähtevät lähtöryhmän 4 kilpailijat arvotussa järjestyksessä. Viimeisenä
lähtöryhmä 5



Stadion kartta



Ratakartta 1,4 km

Lähtö tasatyönnöllä
15m

Maalisuoralla kolme
kaistaa



Radan kunnostus

• Rata kunnostetaan lumisateen jälkeen yöllä klo 4.00



Harjoitteluajat ja -radat

• Kilpalatu on auki harjoittelulle ja testaukselle aamulla ennen
kilpailua

• Kilpaladut suljetaan 5 min ennen ensimmäistä lähtöä!
• Rata suljettu erien välillä
• Alkuerien ja finaalien välisenä aikana stadionilla ja maalialueella

liikkuminen kielletty

• Verryttely- ja testilatu sijaitsee stadionilta itään jäähallin suuntaan.
• Kilpaladut suljettu kunnostuksen aikana



TD:n yleisohjeet

• Estäminen on kielletty (ICR 343.9)
• Huomioikaa uudet säännöt ohittamiseen (ICR 343.10.1 ja ICR 343.10.2)

- Edellä hiihtävällä kilpailijalla on oikeus valita paras linja.
- Edellä hiihtävä kilpailija ei saa estää takaa tulevaa kilpailijaa.
- Ohittava kilpailija ei saa estää ohitettavaa kilpailijaa.
- Kilpailijoiden hiihtäessä vierekkäin heillä on jaettu vastuu olla estämättä toistensa
liikkeitä

- Ohitustilanne katsotaan päättyneeksi, kun ohittavan kilpailijan keho on ohitettavan
kilpailijan suksen kärkien etupuolella

• Kilpailun aikana radalla ei saa testata eikä verrytellä.

• Protestiaika 15 min, maksu 100 €, kaavakkeita kilpailutoimistossa



Järjestäjien yleisohjeet

• Nilkkatunnisteet ja numerot kisakansliasta aamulla
• Aika-ajojen/karsinnan jälkeen kilpailunumerot ja nilkkatunnisteet kerätään

pois. Erävaiheen kilpailunumerot ja nilkkatunnisteet jaetaan kilpailukanslian
oven edessä 45 min ennen alkueriä. Haettava viimeistään 30 min ennen
ensimmäistä alkuerää.

• Erähiihtäjät saatetaan lähtöpaikalle heti edellisen erän lähdettyä. Kilpailijat
laittavat vaatteensa lähdössä kassiin, jotka tuodaan järjestäjien toimesta
välittömästi takaisin vaatehuoltoon.

• Järjestäjän sauvahuolto on lähtösuoran jälkeen kaarteessa sen ulkopuolella
• Sauvahuolto on sallittu vain sillan jälkeen, valmentajakukkulalla osoitetuissa

paikoissa sekä loppunousussa mainosaidan takaa.



Järjestäjien yleisohjeet

• Kukitus kolmelle parhaalle
• Haastattelut maalialueella.
• Palkintojen jako stadionilla n. 12.50
• Palkinnot 6 parhaalle



Terveysturvallisuus – Covid -19
• Kilpailupaikalle saa tulla vain terveenä
• Yskiminen tapahtuu hihaan
• Kontakteja tulee välttää ja pitää turvavälit
• Käsihygieniasta tulee huolehtia käsiä pesten ja käsidesiä käyttäen
• Sisätiloissa käytetään maskeja
• Ruokateltassa on korkeintaan 50 henkilöä kerralla. Tilassa käytetään

maskia paitsi syödessä. Pidettävä turvaväli yli 2m. Järjestysmies
kontrolloi tilaan kulkua.

• Tapahtumassa noudatetaan muutoinkin viranomaisten (Eksote ja AVI)
sen hetkisiä määräyksiä.


