
                                   

Nuorten SM-hiihdot 24. – 26.2.2023 Pyhäjärvellä 

KILPAILUOHJEET   

Kilpailupaikan osoite 
Honkavuoren Liikunta- ja luontokeskus 
-      Kauko Tikkasen tie 28 (ent. Jyväskyläntie 943) 86800 Pyhäsalmi 
-      kilpailukeskus sijaitsee aivan E75 (nelostie) varrella, Pihtiputaalta 35 km      
       pohjoiseen, Vaskikellolta 9,5 km ja Pyhäsalmesta 9 km etelään 

Kisainfo 
▪ Kilpailukeskuksessa on käytössä avoin verkko, kaikki kilpailuinformaatio löytyy 

kisasivuilta: smpyhajarvi.fi  

Eventin-mobiilikäsiohjelma 
▪ Hiihdoissa on käytössä mobiilikäsiohjelma  

-      voit ladata ilmaisen sovelluksen jo etukäteen osoitteesta:  
       www.eventin.fi/lataa  

Autojen pysäköinti  
▪ Hiihtäjät ja huoltajat: Tennis-/huoltohallin pysäköintialueella ja Hiisituvan pihassa 
▪ VIP ja Media: Hiisituvan pihassa 
▪ Yleisö ja toimitsijat: Läheisellä ’Millan’ pellolla - noin 200-300 m päässä (opastus) 

Kilpailukanslia 
▪ Kanslia on tennis-/huoltohallissa 
▪ Aukioloajat 

-      pe 24.2.  klo 12.00 – 17.00 
- la 25.2.  klo    7.00 – 17.00 
- su 26.2. klo    7.30 – 16.00 

Joukkueenjohtajien kokoukset 
▪ 1. kokous (viesti) perjantaina 24.2.2023 klo 12.00  
▪ 2. kokous (sprintti ja 20 km kilpailu) perjantaina 24.2.2023 klo 19.00 

-      molemmat kokoukset pidetään Hiisituvalla, mahdollisuus on osallistua myös  
       etänä Teamsin kautta 
- kokouslinkin osoite löytyy kisasivuilta smpyhajarvi.fi 

Lähtölistat, tulokset, kilpailuohjeet, latu- ja aluekartta sekä kilpailun organisaatio  
▪ Kisasivuilla, mobiilikäsiohjelmassa ja ilmoitustaululla 

Kilpailuradat ovat avoinna latuun tutustumista varten 
▪ Torstaina 23.2.  klo 10.00 – 15.30 
▪ Perjantaina 24.2. klo 12.00 – 13.55 ja 15.00 – 15.25  
▪ Lauantaina 25.2.  klo 7.30 – 8.25 ja 12.00 – 12.55 (sprinttirata) 

   klo 12.00 – 16.00 (sprinttiradan ulkopuolinen osuus) 
▪ Sunnuntaina 26.2.  klo 8.00 – 9.25 ja 12.00 – 12.35 

 
 
 
 
 
 

http://www.eventin.fi/lataa


 
Viralliset harjoitteluajat 

▪ Torstaina 23.2. klo 17.00 – 19.00 (viesti) 
▪ Perjantaina 24.2. klo 17.00 – 19.00 (sprintti) 
▪ Lauantaina 25.2. klo 17.00 – 19.00 (yhteislähtö)    

Luiston testaus ja verryttely  
▪ Suksien testausalue on pysäköintialueen vieressä olevassa testirinteessä  
▪ Kilpailun aikana kilpaladulla verryttely on kielletty 
▪ Verryttely tapahtuu Honkavuori - Pyhäsalmi yhdysladulla, testiladulta nelostien 

suuntaan 
▪ Kilpailupäivinä lähtö- ja maalialue suljetaan 5 min. ennen kilpailun alkua ja  

tauon jälkeen 5 min. ennen ensimmäisen sarjan lähtöä 

Pukeutumistilat  
▪ Tennis-/huoltohallilla, Hiisituvan pukuhuoneissa sekä Hiisituvan pihalla olevassa 

rakennuksessa 

Peseytyminen 
▪ Hiisituvan peseytymistiloissa  

Kilpailunumerot 
▪ Kilpailunumerot ja transbonderit luovutetaan hiihtäjille kilpailukansliasta 

(tennis-/huoltohallilta) 
-      jokainen hiihtäjä hakee ne henkilökohtaisesti, myös viestissä 
- kaikkien viestiosuuksien numerot on haettava viimeistään 15 min. ennen  

viestin starttia  
- vajailla joukkueilla ei saa osallistua 
- numerot ja transbonderit kerätään järjestäjien toimesta maalialueella pois 

Viestihiihto 
▪ Viestijoukkueet tulee vahvistaa torstaihin 23.2. klo 18.00 mennessä 

- ilmoituskaavake löytyy viestin lähtölistan yhteydestä 
- vähintäänkin yhden joukkueen jäsenistä tulee olla oman sarjan hiihtäjä, 

muut voivat olla nuorempia 
- tranbondereita käytetään 1. ja 2. osuudella, yksi molemmissa jaloissa, kol- 

mannella osuudella maalissa on valokenno ja maalikamera, ankkurilla ei  
ole transbondereita 

Sprintti 
▪ Sprintissä ei käytetä transbondereita 

-      erävaiheessa hiihtäjä kiinnittää rintanumeronsa mukaisen tarranumeron  
       oikeaan pohkeeseen monon yläpuolelle 
- varmista tarran pysyvyys hakaneulalla  

Yhteislähtökilpailu 
▪ Sunnuntain yhteislähdössä kaikilla kilpailijoilla on transbonderit molemmissa 

nilkoissa 
- hiihtäjä on vastuussa transbondereistaan niin että ovat nilkassa hyvin kiinni,  

jotta saadaan ajanoton kautta hiihtäjälle tulos 
- kadonneesta tranbonderista peritään 100 / kappale 

Lähtöjärjestys 
▪ Lähtöpaikka määräytyy FIS-pisteiden mukaan 

-      ellei hiihtäjällä ole Fis-pisteitä niin lähtöpaikka on arvottu 

 

 

 



 
   Vastalauseet 

▪ Mahdolliset vastalauseet tehdään kilpailupäivinä kilpailukeskuksessa 
-      vastalause on toimitettava kilpailusihteerille 
- kilpailusihteerin toimisto sijaitsee tuomarineuvoston huoneessa 

Hiisituvan yläkerrassa 
- vastalausemaksu on 100 €, maksu suoritetaan käteisellä 

Vaatteiden säilytys kilpailun aikana 
▪ Tennis-/huoltohallissa on tilat vaatteiden säilytystä ja pukeutumista varten, 

naisille ja miehille on omat pukeutumistilat 
▪ Lähtöalueella on myös teline vaatteiden säilytystä varten 

Suksien huoltotilat  
▪ Tennis-/huoltohallissa on huoltotilat pooleille ja tilan varanneille seuroille  

-      lisäksi on tarjolla yleiseen voitelukäyttöön kylmä varastohalli (ei sähköä) 

Kilpailuladut 
▪ Perjantain viestissä on käytössä 5 km (M20 ja M18) ja 3 km (N20 ja N18) ladut  

- viestin 1. osuus hiihdetään perinteisellä, 2. ja 3. osuus vapaalla hiihtotavalla 
- 1. osuus hiihdetään alikulkusillan takaa suoraan ensimmäiseen nousuun 
- 2. ja 3. hiihdetään sprinttiradan kautta (kts. latukartta) 

▪ Lauantain sprintti hiihdetään 1 km reitillä 
▪ Sunnuntain 20 km yhteislähtökilpailu hiihdetään 5 km reitillä 

-      1. kierros hiihdetään alikulkusillan takaa suoraan ensimmäiseen nousuun,  
muut kierrokset 5 km/sprinttiradan reitin kautta (kts. latukartta) 

Palkintojen jako   
▪ Palkintojen jako suoritetaan Hiisituvan edessä olevalla seremonia-alueella 
▪ Palkintojen jaon ajankohta ilmoitetaan ilmoitustaululla ja kenttäkuulutuksella 

Palkittavien määrä 
▪ Perjantain viestissä kunkin sarjan kolme parasta joukkuetta 
▪ Lauantain sprintissä kunkin sarjan kuusi parasta 
▪ Sunnuntain 20 km yhteislähtökilpailussa seuraavasti: 

-      M23 8 parasta osallistujia 53 
- M20 9 parasta osallistujia 62 
- M18 6 parasta osallistujia 32 
- M17 8 parasta osallistujia 55 
- N23 6 parasta osallistujia 35 
- N20 7 parasta osallistujia 49 
- N18 6 parasta osallistujia 37 
- N17 7 parasta osallistujia 44 

Kahvio  
▪ Hiisituvan salissa sekä tennis-/huoltohallissa 

Ruokailu 
▪ Hiisituvan salissa  

-     ruokalippujen myynti Hiisituvan eteisessä ja tennis-/huoltohallissa 

Makkaranmyynti  
▪ Hiisituvan piha-alueella sekä tennis-/huoltohallin luona olevissa teltoissa 

-     makkaralippujen myynti Hiisituvan eteisessä ja tennis-/huoltohallissa 

Vessat 
▪ Hiisituvan eteisessä, pukutiloissa ja talon takana  
▪ Bajamajoja on tennis-/huoltohallissa, pysäköintialueella sekä lähtöalueen 

läheisyydessä 

 



 

Yleisön liikkuminen kilpailun aikana 
▪ Maastossa ainoastaan ladun vierustaa pitkin 
▪ Latujen ylitys/alitus stadionalueella on sallittu ainoastaan lähtösuoran jälkeisen 

ylikulkusillan sekä tuulimyllyn luona olevien alikulkutunnelien kautta 

Ensiapupäivystys  
▪ Päivystys tennis-/huoltoalueen luona olevassa varastohallissa sekä maastossa  

ladun varrella (kts. kartta) 
▪ EA-vastaavan puhelinnumero 040 654 7108, yleinen hätänumero 112 

 

Tervetuloa nuorten SM-hiihtoihin Honkavuorelle! 

                    

 


