
    

Kilpailuohje Nuorten SM-hiihdot Valkeakoski 10.-12.3 

 

Kilpailun perustiedot: 

Kilpailut järjestetään Valkeakoskella Korkeakankaan hiihtokeskuksessa Kilpailukeskuksen osoite 
on Veikko Hakulisen tie, 37600 Valkeakoski.  

Opastus: alkaa tieltä 310 ja Kaapelintien risteyksestä etelän suunnasta tuleville sekä Lahden 
suunnasta tieltä 307 ja Veikko Hakulisen tien risteyksestä.                                                            
Tämä jälkimmäinen reitti pääasiassa poolialueelle tulevien reitti, myös jonkin verran kilpailijoita 
mahtuu tästä suunnasta pysäköintialueelle.  

Pysäköinti: Kilpailijoiden ja yleisön ensisijainen pysäköinti tapahtuu kartan paikoissa 8. Lisäksi 
kuvan alalaidassa on vielä yksi varaparkkipaikka, joka otetaan käyttöön tarvittaessa. 
Kilpailukeskuksen kartassa kuvassa ylimmäisen 8 kohdalla on rajallisesti pysäköintitilaa, eli jos tila 
tulee täyteen, autot tullaan ajattamaan Valkeakosken keskustan kautta toiselle pysäköintialueelle, 
kilpailukeskuksen läpi ei tulla päästämään autoja! Poolialueelle tulevat pysäköivät numeron 7 
kohdalle, TÄLLE ALUEELLE TARVITAAN KULKULUPA ja toimitsijat pysäköivät kohdassa 9.  



 

Kiertoreitti toiselle pysäköintipaikalle, jos ylemmässä kartassa mainittu parkkipaikka tulee täyteen. 

Ennakkotiedotus: Tapahtumaa ennen sekä kilpailuviikonlopun virallinen tiedottaminen tapahtuu 
https://hiihtoliitto.fi/tapahtumat/nuortensmhiihdot/valkeakoski/ sivuston kautta! 

Ilmoittautuminen ja kilpailunumerot sekä transponderit: 

Parisprintin joukkueiden varmistaminen tapahtuu torstaina 9.3 kello 14 mennessä!! Varmistus 
linkki tullaan lisäämään tähän sekä virallisen kisasivun etusivulle kilpailuviikolla.  

Kilpailunumerot luovutetaan maaliin tulon jälkeen muovilaatikkoon maalin läheisyyteen, 
palauttamattomasta kilpailunumerosta veloitetaan 50 euroa. 

Transponderit kilpailija saavat siirtyessään lähtöalueelle, jonka jälkeen alueelta ei saa enää poistua, 
maalissa transponderit luovutetaan järjestäjälle. 

Kisatoimisto: 

Kisatoimisto sijaitsee kilpailukeskuksessa, osoitteessa Veikko Hakulisen tie 100, 37600 
Valkeakoski 

Kisatoimiston aukioloajat: 

- torstaina 12.00-20.00 



- perjantaina 08.00-18.00 
- lauantaina 07.30-18.00 
- sunnuntaina 07.30-17 

Kilpailijat noutavat ITSE oman kilpailunumeronsa kisatoimistosta. Kilpailijat vastaavat itse siitä, 
että hiihtävät lähtöluetteloon merkityllä numerolla.  

Kisatoimistoon voi toimittaa löytötavaroita ja sieltä saa tuntomerkkejä vastaan omat tavarat pois. 

Joukkueenjohtajien kokoukset ja Juryn toiminta: Järjestetään kilpailukeskuksessa 
rinnekahvilassa ennen virallisten harjoitusten alkua. Lisäksi kokoukseen on mahdollista osallistua 
etänä teams sovelluksen kautta. 

Kokoukset alkavat joka päivä kello 16.30! 

- Whatsapp toimii täydentävänä tiedotuskanavana: 
https://chat.whatsapp.com/Cw1VnyAuQMT5DLzGdptaHo  

- Teams linkit:  
- torstai 9.3, kello 16.30 

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä 
- perjantai 10.3, kello 16.30 

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä 
- lauantai 11.3, kello 16.30 

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä 

Tuomarineuvosto kokoontuu kilpailuaamuina (ajat ilmoitetaan joukkueenjohtajien kokouksessa 
edellisenä iltana) ja erikseen sovittavana aikana kilpailun jälkeen sekä tarpeen mukaan kilpailun 
aikana. Tuomarineuvoston jäsenillä on yllään violetinväriset JURY-liivit. 

Vastalauseet: 

- Vastalauseaika on 15 minuuttia epävirallisten tulosten julkistamisen jälkeen. Epävirallisina 
tuloksina pidetään viralliselle ilmoitustaululle kiinnitettäviä tuloksia. Em. tuloksiin 
merkitään kellonaika, josta vastalauseaika alkaa. 

- Vastalauseet on jätettävä kirjallisena kilpailutoimistoon. Vastalausemaksu on 100 euroa 
käteisellä. Maksu palautetaan, jos tuomarineuvosto hyväksyy vastalauseen 

Kilpailuradat ovat avoinna latuun tutustumista varten ja virallisten harjoitusten ajat: 

- torstaina ladut ovat auki 08.00-19.00 ja viralliset harjoitukset 17.00-19.00 
- perjantaina ladut ovat auki 08.00-09.50 ja viralliset harjoitukset 17.30-19.00 
- lauantaina ladut ovat auki 08.00-08.50, ennen poikien sarjojen lähtöä mahdollisuus tutustua 

latuun noin 11.20-11.50 ja viralliset harjoitukset 17.00-19.00 
- sunnuntaina ladut ovat auki 08.00-08.50. 

Verryttelyt: Verryttely tapahtuu, hiihtokeskuksen muilla laduilla, niin kutsutun kaupungin puolen 
laduilla. Erillistä testialuetta ei kilpailuissa ole käytössä. Kilpailuladuilla hiihtäminen kilpailun 
aikana on kielletty. Ladut suljetaan kilpailupäivinä 10 minuuttia ennen ensimmäistä starttia ja 
aikataulun salliessa, lauantaina on myös mahdollisuus hiihtää kisaladuilla päivällä ennen M17 
sarjan aloitusta. 



Pukuhuoneet ja WC: 

Pukuhuoneet, WC:t ja peseytymistilat sijaitsevat punaisessa huoltorakennuksessa. Lisäksi alueella 
on muutamia bajamajoja käytettävissä. Rinnekahvilan WC tilat ovat myös käytettävissä. 

Suksien voitelu kilpailupaikalla: 

Kilpailukeskukseen pystytetään teltta järjestäjän toimesta, josta on mahdollisuus ostaa voitelutilaa 
seuralle. Tähän telttaan on saatavilla sähköt järjestäjän toimesta. Teltasta tullaan vuokraamaan 
voitelutilaa halukkaille. Lisäksi teltan viereen on mahdollista pystyttää seurojen omia telttoja, 
näihin ei ole sähkönsyöttöä järjestäjän toimesta. Alueelle myös mahdollista sijoittaa pieniä 
voiteluperäkärryjä. Tarkemmat ohjeet löytyvät tapahtuman etusivulta! 

Kilpailureitit ja matkat: 

Latukartat löytyvät kilpailupaikan ilmoitustaululta ja netistä 
https://hiihtoliitto.fi/tapahtumat/nuortensmhiihdot/valkeakoski-2/  sivulta. 

Kilpailijat vastaavat itse oikean kierrosmäärän ja reitin hiihtämisestä. Järjestäjät kontrolloivat 
oikean kierrosmäärän ja reitin hiihtämistä. 

Hiihdettävät hiihtomatkat: 

- Perjantaina parisprintissä hiihdettävä matka aika-ajossa on 1.4km/per hiihtäjä ja molemmat 
hiihtävät yhden kerran reitin. 

- Finaalissa hiihdetään 2x3x1.4km, eli molemmat hiihtäjät hiihtävät 3 kertaa oman osuuden. 
- Normaalimatkoilla jokainen hiihtäjä hiihtää 10 kilometriä, eli 4x2,5kilometrin lenkin 

Lähtölistat ja tulokset: 

Lähtöluettelot ovat nähtävissä https://lhhtuki.yhdistysavain.fi/ (kilpailun ajanottajan sivustolta), kilpailun 
virallisella sivustolla sekä kilpailukeskuksen ilmoitustaululla. 

Tulokset toimitetaan sarjan valmistuttua kilpailun viralliselle ilmoitustaululle ja lisäksi nettiin. 

Lähtölistat tullaan julkaisemaan viimeistään tiistaina 7.3.2023! 

Keskeyttäneet: 

Keskeyttäneiden on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti maalissa. Kilpailunumero on luovutettava 
mehunjakopisteelle. 

Palkinnot: 

Palkintojenjakoajat sekä määrät ilmoitetaan myöhemmin. Palkintojenjako tapahtuu 
kilpailukeskuksessa. 

Turvallisuus ja ensiapu: 



Kilpailua varten on laadittu kirjallinen pelastussuunnitelma. Ensiapu ryhmä ylhäällä olevan kartan 
mukaisesti kohdassa 11. Ilmoitukset onnettomuuksista soittamalla turvallisuuspäällikkö Jani 
Sokalle 040 7181833 tai ensiavusta vastaavalle Tuija Loukimo 0503611265. 

Mahdolliset loukkaantumiset: Järjestäjä on varautunut evakuoimaan loukkaantuneen 
moottorikelkalla. Lisäksi ensiavussa tukeudutaan tarvittaessa yleiseen terveydenhoitoon ja 
hätänumeroon 112. 

Kisakahvio ja kilpailijoiden mehutarjoilu: 

Kisakahvilassa (laskettelurinteen alla) on tarjolla kahvia, teetä, sämpylää ja muita kahviotuotteita. 
Alueella tarjolla myös makkaranmyynti telttoja.  Maksaminen onnistuu käteisellä ja kortilla. 

Maalissa urheilijoille mehua, numerolappua vastaan. 

Media: 

Median akkreditointi tapahtuu 6.3.2023 mennessä! Ilmoita nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite 
ja edustamasi media. Lisäksi hyvä mainita, että oletko tapahtumassa kuvaajana vai toimittajana. 

 


