
Joukkueenjohtajien etäkokous  ma 17.1 klo 18:00

Ti 18.1. N5 km V, M10km V
Ke 19.1. N viesti 3 x 5km V, M viesti 3 x 7.5 km V

Maastohiihdon Suomen Cup
Vantaa 18- 19.1.2022



 1. Kokouksen avaus
 2. Läsnäolijat
 3. Tuomarineuvoston esittely
 4. Osallistujien tarkistus ja lähtöjärjestys
 5. Latukartat ja profiilit
 6. Erityiskohdat radalla
 7. Verryttely ja suksen testaus
 8. Stadionkartta
 9. Sääennuste
 10. Latujen kunnostus
 11. Aikataulut
 12. TD:n puheenvuoro
 13. Järjestäjien puheenvuoro
 14. Muut asiat
 15. Kokouksen päätös

Esityslista



 Lisää oma ja edustamasi seuran nimi palaverin Chatiin

Läsnäolijoiden toteaminen 



Tuomarineuvoston esittely 

 TD Arto Tilli 

 TDA Pasi Rajala

 Kilpailunjohtaja Antti Pekkala



Osallistujien tarkistus ja lähtöjärjestys

 Lähtölistat on julkistettu la 15.1. aamupäivällä 

 lähtölistat netistä, https://hiihtoliitto.fi/suomen-
cup/vantaa/

https://hiihtoliitto.fi/suomen-cup/vantaa/




Erityiskohdat radalla 

 Lenkin sisäpuolelle ei ketään (ks. kielletyt alueet)

 Viestin lähdössä 5 lähtökaistaa

 Huoltaja-alueet:

- rummulta alas stadionille

- radan ulkopuolella maastossa, kun ei ole tv-kameran 
ja mainoksenvälissä



valmennusalueet

Kielletty alueKielletty alue

Kulku
valmennusalueelle



Verryttely ja suksien testaus 

huoltajat

Käytä uimahallin puoleista
sisäänkäyntiä



5 
lähtölatua

5 
lähtökaistaa



https://www.foreca.fi/Finland/Vantaa/Hakunila

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/saa/vantaa/hakunila

https://www.iltalehti.fi/saa/Suomi/Hakunila%2C%20Vantaa

Sää

https://www.foreca.fi/Finland/Vantaa/Hakunila
https://www.ilmatieteenlaitos.fi/saa/vantaa/hakunila
https://www.iltalehti.fi/saa/Suomi/Hakunila%2C Vantaa


Ratojen kunnostus 

TI

 Harjoitteluaika klo 9.00-15.00 (18)

 Rata ajetaan klo 15 – 18 välisenä aikana tarpeen 
mukaan (rata suljettu klo 15-16)

 Rata suljetaan 18.05 (5 min ennen ensimmäistä lähtöä)

 Päivällä ajetaan tarpeen mukaan

 Radan tamppaus tarpeen mukaan  

KE

 Sama kunnostus sääolosuhteiden mukaan

 Samat harjoitteluajat



 Klo 9 - 15 (18) Vapaa harjoitusaika

 klo 13 - 21 Suksien huoltotila auki varanneille, 
voitelukontit

 klo 15 - 22 Kisakanslia avoinna, Sotungin koulu, 
Sotungintie 19 Huom! Yksi seuran edustaja 

hakee kaikki seuran numerot jne./päivä

 klo 18.10 Naiset 5 km (2 x 2,5) V väliaikalähtö

 klo 19.00 Miehet 10 km (4 x 2,5) V väliaikalähtö

Kukitus ja palkintojenjako suoritetaan välittömästi kunkin kisan 
päätyttyä. Vahva maskisuositus.

Palkitaan kolme parasta. Ei lehdistöhaastatteluja.

Tiistai 18.1.



 Klo 9 – 15 (18) Vapaa harjoitteluaika 

 klo 9 - 21 Suksien huoltotila auki varanneille (voitelukontit)

 klo 12 mennessä Viestijoukkueet vahvistettava (muuttumattomatkin) 

https://tinyurl.com/cupviestit

 klo 15 - 21 Kisakanslia avoinna, Sotungin koulu, Sotungintie 19 
Huom! Yksi seuran edustaja hakee kaikki seuran numerot jne.

 klo 18.10 Naiset viesti 3 x 5 km (2 x 2,5) V

 klo 19.15 Miehet viesti 3 x 7,5 km (3 x 2,5) V

Kukitus ja palkintojenjako suoritetaan välittömästi kunkin kisan päätyttyä.

Vahva maskisuositus.

Palkitaan kolme parasta joukkuetta. Ei lehdistöhaastatteluja.

Keskiviikko 19.1

https://tinyurl.com/cupviestit


TD:n puheenvuoro 

 Iltakisa viikolla aiheuttaa haasteita aikatauluun
 Tiistaina radan aukiollessa kelkkoja radalla klo 13 asti

 Ratojen kunnostus
 Antakaa palautetta valoista
 Sauvahuolto

 Viestissä järjestäjien toimesta stadionilla

 Vajaat viestijoukkueet
 Kehoitan lievissäkin flunssaoireissa jäämään pois kilpailusta. 

Tämä ei vaikuta muun joukkueen osallistumisoikeuteen, eli
vajaalla joukkueella saa startata.

 Ei ulosliputuksia, annetaan kärjelle esteetön kulku!



Järjestäjien puheenvuoro 

 Kilpailuun liittyvät yleisohjeet löytyvät 
https://hiihtoliitto.fi/suomen-cup/vantaa-kilpailuinfo/

 Liity Suomen Cup Vantaan WhatsApp –tiedotusryhmään:
https://chat.whatsapp.com/FrjBRk8NIgwFMu5uC74vBj

 Huoltajakorttien määrä on 1/5 urheilijaa – muilla pääsylippu; 
kaikilla oltava asianmukainen ’lupa’ olla kisa-alueella 

 Tunnistimet sijaitsevat stadionalueen naulakossa (ks. 
stadionkartta), mistä kilpailijat kiinnittävät itse ne. 
Tunnistimet tuodaan naulakoihin 60 min. ennen starttia. 
Huom! Kilpailijoiden tulee hakea tunnistimet itselleen 
hyvissä ajoin! 

 Vaatepussit sijaitsevat naulakossa numeroittain
 Erityistä huomiota kiinnitettävä Covid-19 ohjeisiin!

https://hiihtoliitto.fi/suomen-cup/vantaa-kilpailuinfo/
https://chat.whatsapp.com/FrjBRk8NIgwFMu5uC74vBj


Covid-19 ohjeet

 Alueella vahva maskisuositus kaikilla! 

Kilpailijat vapautettu maskipakosta vain lämmittelyn ja 
kisasuorituksen aikana (maskeja voi ostaa kilpailukansliasta ja 
kahviosta)

 Turvavälit, käsidesin käyttö

 Pukuhuoneissa max 10 hlöä

 Kisakansliassa turvallinen asiointi; 1 seuran edustaja hakee 
kaiken/pvä

 Kaikilla alueella olevilla tulee olla joko akkreditointikortti 
esillä tai pääsylippu esittää kysyttäessä 



KIITOS JA TERVETULOA VANTAALLE!


