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1. Aika, paikka, läsnäolijat 

Aika 19.3.2022 kello 17.00-   

Paikka Monitoimitalo,Taivalvaaran hiihtokeskus,Taivalkoski (tai Teams)

Todetaan läsnäolijat:



2. Tuomarineuvoston esittely

• TD ,Tuomarineuvoston puheenjohtaja Kai Samposalo

• TD Assistentti Jukka Tahkola

• Kilpailunjohtaja Matti Tyni

• Kilpailusihteeri  Riitta Hurtig



3. Kilpailupäivän sääennuste

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

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/saa/taivalko
ski

https://www.foreca.fi/Finland/Taivalkoski
https://www.ilmatieteenlaitos.fi/saa/taivalkoski
https://www.ilmatieteenlaitos.fi/saa/taivalkoski


4. Viestijoukkueiden määrä

Ilmoittautuneita joukkueita

N14     25 

M14    28

N16     36

M16  30

 



5Kilpailuradat+stadionalue+kilpailuaikataulu

3km ja 5km kilpaladut samat kuin tänään



Stadionalue



Kilpailun aikataulu

klo 8.00                            Kisatoimisto avoinna kilpailun päättymiseen asti

klo 8.00-9.20                    Kilpailuradat auki

klo 9.30                            Viestit perinteisellä hiihtotavalla

klo 9.30                            M16 3x5 km

klo 10.30                          N16 3x3 km

                                         Palkintojenjako, 10 parasta joukkuetta palkitaan.

klo 11.30-12.15                Radat auki urheilijoille ja pooleille

klo 12.30                          M14 3x3km              

klo 13.15                          N14 3x3km   

                                         Palkintojenjako, 10 parasta joukkuetta.                                                                  

klo 14.00                          Hopeasompalipun luovutus seuraavalle 
kilpailunjärjestäjälle

 



6. Radan kunnostus

• Rata kunnostetaan aamuyöllä



7. Harjoittelu ja suksien testaus
- poolirakennuksen vieressä kuntoradalla
- kisaladuilla harjoitusaikoina, kilpailun ollessa käynnissä EI testausta 

kisaladuilla
- Kilpailuiden aikana stadionilla ja maalialueella liikkuminen kielletty
- Ensimmäisen nousuun erotetaan v-boardeilla suksitestaukseen 

omat ladut. 
- Hiihtosuuntaa vasten ei saa hiihtää!

- Virallinen harjoitteluaika lauantaina klo 17-19, radat auki klo 20 
saakka, sunnuntaina radat auki klo 8-9.20



8. TD:n yleisohjeet

• Onnittelut tänään palkintosijoille päässeille!
• Vajailla joukkueilla ei saa startata!
• Kilpailun aikana huoltajat eivät saa hiihtää radalla
• Muistutetaan perinteisen hiihtotavasta
• Estäminen on kielletty
• Sauvan pituutta tarkkaillaan



9. Järjestäjän yleisohjeet
Numerot hakaneuloineen noudetaan kisakansliasta, 
kulku stadionrakennuksen keskiosasta (EI kulkua 
kahvion läpi). M14 sarjan numerot vasta su klo 8->
Vain kahden ensimmäisen osuuden hiihtäjillä on 
transponderit käytössä.Ne jaetaan ennen 
lähtöportteja.Transpondereiden palautus 
maaliintulon jälkeen toimitsijalle.
Sisätiloissa maskisuositus.
Stadionalueelle pääsy vain keltaisella piiriliivillä.
Kisakanslia auki su klo 8.00-> kisojen loppuun

,



Lähdössä viisi latua, vaihtoalueelle mennään mainosaidan vierestä

Järjestäjät ohjaavat lähdössä joukkueet oikeille lähtöpaikoille.

Kilpalatu voidaan olosuhteista riippuen ajaa myös  aamulla, 
WA-ryhmään mahdollisesti laitetaan tieto ajoajasta.

Kisapaikalla olijoita pyydetään täyttämään Taivalkosken kunnan 
kyselylomake, lomakkeita löytyy kahvion pääoven oikealta puolelta 
(arvontaan osallistuminen mukana)



10. Kokouksen päättäminen
 



 

KIITOS OSALLISTUMISESTA.

ONNEA KILPAILUUN!


