
HOPEASOMPA 2023 I LAHTI
3.-5.3.2023 I Lahden Hiihtoseura

2.3.2023 Joukkueenjohtajien kokous
Maastohiihto





1. Aika, paikka, läsnäolijat

2. Tuomarineuvoston esittely

3. Kilpailupäivän sääennuste

4. Kilpailijoiden ilmoittautumisten tarkistaminen ja sarjojen tarkistus.

5. Kilpailuradan kuvaus

6. Kilpailun aikataulu

7. Radan kunnostus

8. Suksien testaus

9. Harjoitteluajat

10. TD:n yleisohjeet

11. Järjestäjän yleisohjeet

12. Kokouksen päättäminen

AGENDA



2.3.2023 klo 18:00 Hiihtomuseon auditorio

- Todetaan läsnäolijat, lista kiertää

1. Aika, paikka, läsnäolijat



• TD, Tuomarineuvoston puheenjohtaja Annmari Viljanmaa

• TD Assistentti Ahti Laaksonen

• Tuomarineuvoston jäsen Tanja Heinimaa (Pe sprintti)

• Kilpailunjohtaja Juha Hyvönen

• Kilpailusihteeri Niklas Turku

2. Tuomarineuvoston esittely



https://www.foreca.fi/Finland/Lahti

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/saa/lahti?forecast=short

3. Kilpailupäivän sääennuste



- Mahdolliset poisjäännit tulee ilmoittaa kilpailutoimistoon tai 
sähköpostitse osoitteeseen kisakanslia@lhs.fi

http://www.helatulos.fi/Lahti/379_sprintti.htm

4. Kilpailijoiden ilmoittautumisten ja sarjojen 
tarkistus. 



5.KILPAILURADAN KUVAUS, N/M14 – 1,0km

Järjestäjän
sauvahuolto



5.KILPAILURADAN KUVAUS, N/M16 – 1,2km

Järjestäjän
sauvahuolto



5.KILPAILURADAN KUVAUS, YLEISÖALUEET

HIIHTOSILLALLE
EI
PÄÄSYÄ!



5.STADION, SPRINT



5.STADION, SPRINT

Maalikarsina

Lähdön
valmistelualue

Tästä portista
sisään vain 
urheiljat ja 
piiriliivillä

Tästä
alikulusta
pääsee pois 
stadionilta

Erävaiheiden
numerot ja
tunnistimet



5.STADION, SPRINT

Maalikaistoitus

Lähtö

Kulku lähtöön rajattua
väylää myöden



Perjantai 3.3.2023

Klo 07:00-19:00 Kilpailutoimisto avoinna

Klo 07:00-08:50 Radat auki

Klo 09:00 Maastohiihto 1.0 km, henkilökohtainen sprintti 
vapaalla hiihtotavalla,karsinta N14 / M14

Karsinnan jälkeen radat auki jatkoon menneille 
N14/M14 urheilijoille ennen erävaiheita

Klo 11:00 Maastohiihto, erävaiheet N14 / M14

n. 12:45 – 13:25 Radat auki N16/M16 urheilijoille ennen karsintaa

Klo 13:30 Maastohiihto 1.2 km, henkilökohtainen sprintti 
vapaalla hiihtotavalla, karsinta N16 / M16

Karsinnan jälkeen radat auki jatkoon menneille 
urheilijoille ennen erävaiheita

6. Kilpailun aikataulu



Klo 15:20 Sprintin erävaiheet N16 / M16

Klo 18:30-20:00 Maastohiihto, virallinen harjoitus, normaalimatkat (P)

Klo 19:00 Maastohiihto, joukkueenjohtajien kokous: Hiihtomuseon 
auditorio

Klo 20:00 Radat sulkeutuvat

6. Kilpailun aikataulu, jatkuu



Rata kunnostetaan yöllä, n. klo 3.00 alkaen

7. Radan kunnostus



• Kilpailuradalla suksien testaus ja lämmittely 
ainoastaan hiihtosuuntaan. 

• Suksiparkki lämmittelyn ja testauksen aikana 
ainoastaan Karpalossa sijaitsevassa erillisessä 
karsinassa.

• Kilpailun aikana testaus/lämmittely kisaradalla 
KIELLETTY

8. Suksien testaus ja lämmittely



KARPALO



8. Suksien testaus ja lämmittely



Verryttelyladun lasku
käveltävä alas
kapea kohta!



• 7:00 – 8:50

• Sprintin karsinnan jälkeen, kun latupartio avaa 
ladun harjoittelulle - Vain jatkoon päässeille 
N14/M14 urheilijoille 

• n. 12:45 – 13:25 Rata auki N16/M16 urheilijoille 
ennen karsintaa

• N/M16 Karsinnan jälkeen (n.14:50 – 15:20)

9. Harjoitusajat kisaladulla PE 3.3



10. TD:n yleisohjeet

• Tule ajoissa lähtöalueelle, lähtöön siirtyminen vie 
hiukan aikaa.



Sprintin lähtö

• Lähtö-protokolla
PAIKOILLENNE

• Siirry esilähtöviivalta 
varsinaiselle 
lähtöviivalle

VALMIIT
• Asetu lähtöviivan 

taakse 
valmisusasentoon

LÄHTÖSIGNAALI



Karsinnan 30 nopeinta kustakin sarjasta pääsee jatkoon 

• Kunkin erän kaksi nopeinta hiihtäjää pääsee suoraan jatkoon. 
• Tämän lisäksi jatkoon pääsee aikojen perusteella kaksi parasta omassa erässään kolmanneksi tai 

neljänneksi sijoittunutta hiihtäjää (”lucky looser”)
• Sanktio mahdollisesta varaslähdöstä erähiihdoissa

• 1. varaslähtö-> kirjallinen varoitus varaslähdön tehneelle urheilijalle (keltainen kortti)
• 2. varaslähtö samassa erässä->  varaslähdön tehneen urheilijan kilpailu päättyy (punainen kortti)

• Mahdolliset sanktiot ovat voimassa koko viikonlopun
• Huom! Kaksi kirjallista varoitusta johtaa hylkäykseen kyseisessä kilpailussa

• Sprintissä tarkkaillaan erähiihtojen aikana erityisesti ohitustilanteita (estäminen)
• Reilua ja reipasta kilpailumieltä perinteikkäälle arvokisanäyttämölle!



11. Järjestäjän yleisohjeet

• Erävaiheessa tulee hiihtää reippaasti loppuun, 
esim. kaatumisesta huolimatta, mikäli esim. 
loukkaantuminen ei sitä estä. 

• Erävaihdeiden kilpailunumeroiden ja tunnistimien 
jako maalikarsinassa
• N14/M14  10:45
• N16/M16 15:00

• Pidä kilpailunumerosi ja tunnistimet niin kauan 
kuin olet jatkossa



11. Järjestäjän yleisohjeet
KILPAILUNUMEROT

Perjantai 3.3. - Sprintti

Sprinttikarsinnan kilpailunumerot jaetaan seuroittain ja jokaisen seuran valtuuttama 
henkilö noutaa oman seuran kaikki numerot kilpailutoimistosta. Numerot jaetaan PE 
3.3, klo 07:30 alkaen.

Sprintissä jatkoon päässeiden (30 parasta jokaisesta sarjasta) erävaiheen numerot 
jaetaan maalialueen karsinassa, jossa urheilijan tulee olla noutamassa erävaiheen 
numeroaan! 

HUOM! Kaikille erävaiheiseen selvinneille urheilijoille jaetaan myös Transponderit
(nilkkatunnistimet) lähtöalueella numeroliivien jaon jälkeen. Transponderia
noudettaessa tulee esittää oma lähtönumeronsa kisaorganisaation henkilöille. 



11. Järjestäjän yleisohjeet
KILPAILUNUMEROT

Lauantai 4.3 – Normaalimatkat

Henkilökohtaisen väliaikakilpailun kilpailijanumerot jaetaan seuroittain ja jokaisen 
seuran valtuuttama henkilö noutaa oman seuran kaikki numerot kilpailutoimistosta. 

Numerot jaetaan LA 4.3, klo 07:30 alkaen.

HUOM! Kaikki M16 sarjojen hiihtäjät saavat Lähtöalueella Transponderit
(nilkkatunnistimet). Tunnistimet jaetaan heti saapuessanne lähtöalueelle. 
Transponderia noudettaessa tulee esittää oma lähtönumeronsa kisaorganisaation 
henkilöille.



11. Järjestäjän yleisohjeet
KILPAILUNUMEROT

Sunnuntai 5.3 - Viestit

JOKAISEN viestijoukkueen urheilijan tulee noutaa henkilökohtaisesti oma 
kilpailunumeronsa henkilökohtaisesti kilpailutoimistosta viimeistään 30 minuuttia 
ennen viestikilpailun virallista lähtöaikaa. Numeroita EI JAETA seuroittain. 

HUOM! Kaikki viesteihin osallistuvat joukkueet ja jokaisen osuuden hiihtäjät saavat 
Lähtöalueella Transponderit (nilkkatunnistimet). Tunnistimet jaetaan heti 
saapuessanne lähtöalueelle. Transponderia noudettaessa tulee esittää oma 
lähtönumeronsa kisaorganisaation henkilöille Tarkemmat ohjeistukset JJ-kokouksessa 
ja sen materiaaleissa.



11. Järjestäjän yleisohjeet
KILPAILUNUMEROT

Palautathan AINA oman suorituksesi jälkeen numeroliivisi maalialueen 
henkilöstölle ja/tai numeroiden palautuslaatikkoon maalialueella. 
Transponderit palautettava maalialueen läheisyydessä pisteeseen, josta 
urheilijalle se kiinnitettiin.

Kaikista palauttamattomista kilpailuliiveistä tai transpondereista veloitetaan 
50€ sakkomaksu.



11. Järjestäjän yleisohjeet
PALKINTOJEN JAKO

Palkintojen jako on 30 minuuttia viimeisen kilpailusuorituksen jälkeen. 
Palkittavien urheilijoiden tulee saapua palkintojenjakopaikalle, jossa heidät 
opastetaan oikeaan järjestykseen. Ensin palkitaan kolme parasta, sen jälkeen 
sijat 4-10 ja lopuksi sijasta 11 loppuun.

Valokuvien ottamista varten jaossa on pieni tauko jokaisen ryhmän välissä.

Palkintojenjako videoidaan ja ne on katsottavissa jälkikäteen Lahden 
Hiihtoseuran YouTube kanavalta.

Paikka : Palkinnot jaetaan kisatorilla, katsomorakennuksen takana.



11. Järjestäjän yleisohjeet
PROTESTIKÄYTÄNTÖ

Protestiaika 15 min kunkin sarjan epävirallisten tulosten julkaisusta kisatorin 
tulostaululla. Mahdollinen protesti tehdään kirjallisesti kilpailutoimistoon.

Protestimaksu on 100€ käteismaksu. Maksu palautetaan vain, jos vastalause 
hyväksytään tuomarineuvostossa.



11. Järjestäjän yleisohjeet

ENSIAPUPÄIVYSTYS, PUH: 044 3643942

ENSIAPUPISTE  PÄÄKATSOMON 3. RAPUN ALAKERRASSA, SIIS KOLMAS RAPPUKÄYTÄVÄ 
KAUPUNGIN SUUNNASTA KATSOTTUNA



12. Kokouksen päättäminen

Onnea kisapäivään, ja vielä kerran – Tervetuloa!





www.hopeasompa.fi

www.lahdenhiihtoseura.fi


