
 
 

SM TAIVALKOSKI 6.-8.4.2018 
 
Kilpailupäivien erillisohjeet: 
 
Tarkennuksia kilpailupäivien erillisohjeisiin tulee kulloistakin kisapäivää koskevassa joukkueenjohtajien 
kokouksessa. 
 
Kaikkina kilpailupäivinä erillinen suksientestaus ja verryttelyalue on käytettävissä. Alue on merkattu 
selvästi karttaan ja kisa-alueelle. 
 
Torstai 5.4.2018: 
Sprintin viralliset harjoitukset järjestetään sprinttikilpailun radalla kello 16.00-20.00. Muut ladut ovat 
pääsääntöisesti käytettävissä harjoitteluun koko päivän kello 20 saakka, jolloin aloitetaan latujen 
kunnostus. 
 
Sprintin kilpailunumerot ovat haettavissa kilpailutoimistosta joukkueenjohtajien kokouksen jälkeen 
toimiston aukioloaikana torstaina tai perjantaiaamuna. 
 
Perjantai 6.4.2018 
Sprinttikisan ladut ovat käytössä harjoittelua varten aamulla kello 10.25 saakka, jolloin ladut suljetan kisaa 
varten harjoittelulta. Sprinttikisassa käytetään lähtösuoralla kuutta (6) latua ja muulla radalla on neljä (4) 
latua, poislukien tietyt laskuosuudet ja käännökset. Lisäksi karsintaa varten lähtösuoralla on yksi lisälatu. 
Maalisuoralla on neljä latua. Muut kuin sprinttiladut ovat harjoittelukäytössä sprinttikisan loppuun saakka. 
 
Transpoderien eli tunnisteiden jako aloitetaan kello 10.00. Sprintissä transponderit ja kilpailunumerot 
kerätään pois karsinnan jälkeen. Jatkoon selvinneille jaetaan uudet transpoderit ja kilpailunumerot eriä ja 
finaalia varten tulosten selvittyä arviolta noin kello 12.00 alkaen naisille ja noin 12.30 miehille. Jako 
tapahtuu numeroiden osalta kilpailukeskuksen huoltorakennuksessa. (Seuratkaa kuulutuksia) 
Kilpailunumero ja transponderit kerätään pois, kun selviää, että hiihtäjä ei pääse jatkoon eristä tai finaalin 
jälkeen. 
 
Sallitut huoltoalueet merkitään latukarttaan, ja niitä tulee noudattaa, muualla huoltaminen ei ole siis 
sallittua. 
 
Hiihtotapavalvontaa suoritetaan koko hiihdettävän reitin alueella. 
 
Naisten sprinttikisan kolme parasta kukitetaan heti kisan tulosten selvittyä n. 14.45. Tämän jälkeen he 
siirtyvät lehdistön haastatteluihin. Palkinnot jaetaan kisan kuudelle parhaalle n. klo 15.15. 
Miesten sprinttikisan kolme parasta kukitetaan heti kisan tulosten selvittyä n. 15.00. Tämän jälkeen he 
siirtyvät lehdistön haastatteluihin. Palkinnot jaetaan kisan kuudelle parhaalle n. klo 15.30. 
 
Sprinttikisan jälkeen ladut kunnostetaan ja merkataan lauantain viestikisaa varten. Viestien viralliset 
harjoitukset järjestetään perjantaina kello 16.00-20.00. Tämän jälkeen viestiladuilla suoritetaan 
kunnostustyöt. 
 
Viestin hiihtojärjestys tulee varmistaa perjantaihin 6.4.2018 klo 11 mennessä kilpailutoimistoon tai 
kilpailupaikalla kilpailusihteerille 14.00 
-15.00. 
 



Viestikisan kilpailunumerot ovat haettavissa kilpailukansliasta perjantaina kello 17 alkavan 
joukkueenjohtajien kokouksen jälkeen, kilpailukanslian aukioloaikana. 
 
Lauantai 7.4.2018 
Viestikisan ladut ovat käytettävissä harjoitteluun kello 11.55 saakka, jonka jälkeen ladut suljetaan kisan 
ajaksi harjoittelulta. Muut pitkien matkojen kilpailuladut ovat harjoittelukäytössä koko päivän. Huomatkaa, 
että viestin lähtö tapahtuu kauempana varsinaisesta stadionalueesta, kuitenkin sen läheisyydessä.  
 
Lähtöön ajetaan viisi (5) latua, tämän jälkeen perinteisen hiihtotavan latu/ladut ovat suurimman osan 
reitistä menosuunnassa oikealla. Vapaan hiihtotavan hiihtäjät eivät saa käyttää perinteisen latua 
suoritukseensa. 
 
Transponderien jako naisten ensimmäisen osuuden hiihtäjille aloitetaan kello 11.30 lähtöalueella, muiden 
osuuksien hiihtäjille kello 12.00. Transponderien jako miesten ensimmäisen osuuden hiihtäjille aloitetaan 
kello 12.45 lähtöalueella, muiden osuuksien hiihtäjille kello 13.15. 
 
Viestien aloitusosuuden hiihtäjät kuljetetaan yhdessä lähtöön stadionin kokoontumispaikalta, läheltä 
transponderien jakopistettä, kilpailun juryn jäsenen johdolla 10 minuuttia ennen lähtöä.  
Lähtöpaikalla tulee komentoja 2 minuuttia 1 minuutti ja 30 sekuntia ennen lähtöä, tämän jälkeen hiljaisuus 
lähtölaukaukseen saakka. Kilpailijat EIVÄT saa vaihtaa latua tai poistua ladulta ennen merkittyjä havutuksia! 
 
Viestin vaihdot suoritetaan stadionalueella. 
Vaihdon tulee tapahtua sääntöjen mukaisesti. 
 
Sallitut sauvahuoltoalueet merkitään latukarttaan, ja niitä tulee noudattaa. 
Hiihtotapavalvontaa suoritetaan koko hiihdettävän reitin alueella. 
 
TV lähetyksiin liittyen, voidaan maalialuetta lähestyvä, eri kierroksella oleva, joukkue pysäyttää tilapäisesti 
kilpailun tuomarineuvoston toimesta, mikäli takaa on lähestymässä maaliin tuleva joukkue. Pysäytetty 
joukkue saa jatkaa suoritustaan pysäytyksen jälkeen, eli joukkuetta ei ’liputeta’ ulos. 
 
Naisten viestin kolme parasta joukkuetta kukitetaan heti kisan tulosten selvittyä n. 12.45. Tämän jälkeen he 
siirtyvät lehdistön haastatteluihin. Palkinnot jaetaan kisan kuudelle parhaalle miesten kisan päätyttyä n. klo 
15.30. Samalla palkitaan Suomen Cupin viesticupin naisten kokonaiskisan kuusi parasta joukkuetta 
palkintosekillä. 
 
Miesten viestin kolme parasta joukkuetta kukitetaan heti kisan tulosten selvittyä n. 15.15. Tämän jälkeen 
he siirtyvät lehdistön haastatteluihin. Palkinnot jaetaan kisan kuudelle parhaalle n. klo 15.45. Samalla 
palkitaan Suomen Cupin viesticupin miesten kokonaiskisan kuusi parasta joukkuetta palkintosekillä. 
 
Pitkien matkojen virallinen harjoitteluaika on lauantaina kello 16.00-20.00, jonka jälkeen ladut 
kunnostetaan sunnuntain kisaa varten. 
 
Sunnuntain kilpailunumerot ovat haettavissa kilpailukansliasta lauantaina kello 17 alkavan 
joukkueenjohtajien kokouksen jälkeen aina kisan alkuun saakka kanslian aukioloaikoina. 
 
Sunnuntai 8.4.2018 
Kilpailuladut ovat avoinna harjoittelulle kello 9.25.saakka, jonka jälkeen ne suljetaan harjoittelulta kilpailun 
loppuun saakka. 
 
Perinteisen hiihtomatkoille valmistetaan pääsääntöisesti kaksi hiihtolatua rinnakkain, sikäli kun se on 
mahdollista maastonmuotojen puolesta. Alamäissä ja käännöksissä voi kuitenkin olla reitti ilman latua. 



Transponderin jako aloitetaan lähtöalueella kello 9.00. 
 
Huoltopaikkoja sijoitetaan ladun varteen kaksi sen alkuosalle, muista huoltopaikoista tiedotetaan 
joukkueenjohtajan kokouksessa. Muista huoltopaikoista annetaan tarkemmat ohjeet joukkueenjohtajien 
kokouksessa. Kilpailun järjestäjän organisoima juomahuolto on stadionalueella. 
 
Hiihtotapavalvontaa suoritetaan koko hiihdettävän reitin alueella. 
 
Kilpailun keskeyttävien tulee huolehtia tieto keskeytyksestä maalialueen toimitsijoille, samalla tulee 
palauttaa kilpailunumero ja transponderit.  
 
Naisten kisan kukitus kolmelle parhaalle tapahtuu n. 11.50, jonka jälkeen heidän haastattelut. Mitalien jako 
sekä 12 parhaan palkitseminen, Suomen Cupin kokonaiskilpailun kuuden parhaan palkitseminen ja Marja-
Liisan pokaalin (paras seura, kolmen hiihtäjän yhteisaika) jako suoritetaan n. 12.15. 
 
Miesten kisan kukitus kolmelle parhaalle n. 16.30, jonka jälkeen heidän haastattelut. Mitalien jako sekä 12 
parhaan palkitseminen, Suomen Cupin kokonaiskilpailun kuuden parhaan palkitseminen ja Haku-Veikon 
pokaalin (paras seura, kolmen hiihtäjän yhteisaika) jako suoritetaan n. 16.50. 


