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1. Aika, paikka, läsnäolijat 

Aika 17.3.2022 kello 17.00-

Paikka Monitoimitalo,Taivalvaaran hiihtokeskus,Taivalkoski

Todetaan läsnäolijat:



2. Tuomarineuvoston esittely

• TD ,Tuomarineuvoston puheenjohtaja Kai Samposalo

• TD Assistentti Jukka Tahkola
• Tuomarineuvostonjäsen Pinja Ojanen (vain XCX)

• Kilpailunjohtaja Matti Tyni

• Kilpailusihteeri  Riitta Hurtig



3. Kilpailupäivän sääennuste

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

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/saa/taivalk
oski

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


4. Kilpailijoiden ilmoittautumisten tarkistaminen 
ja sarjojen tarkistus. 

Ilmoittautuneita  

pe: N14   103 ilmoittautunutta

M14  113 ilmoittautunutta

N16     79 ilmoittautunutta

M16    90 ilmoittautunutta



Kailpailuradan kuvaus
5.KILPAILURADAN KUVAUS



Kilpailun aikataulu

7:00 Rata avataan

8:50 Rata suljetaan

9:00 N14/M14 karsinta

10:20 N14 / M14 erävaihe

12:30 Rata avataan

13:30 Rata suljetaan

13:40 N16 / M16 Karsinta

14:45 N16 / M16 erävaihe 

17:00 Joukkueenjohtajien kokous

17:00 Virallinen harjoitus (vapaan normaalimatka)

20:00 Radat suljetaan



6. Radan kunnostus

• Rata kunnostetaan torstaina illalla ennen puoltayötä.  



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

kisaladuilla
- Kilpailurata suljettu erien välissä
- Kilpailuiden aikana stadionilla ja maalialueella liikkuminen kielletty



8.Harjoitteluajat

torstai: virallinen harjoitus klo 14-16, mutta rata on auki klo 19 saakka

perjantaina: rata on auki klo 7:00-8.50, normaalimatkoja varten 
virallinen harjoitus klo 17-19, mutta rata on auki klo 20 saakka



9.  TD:n yleisohjeet
● XCX-kilpailu käydään sprinttisäännöin
● Estäminen on kielletty (ICR 343.9)
● Huomioikaa uudet säännöt ohittamiseen (ICR 343.10.1 ja ICR 

343.10.2)
- Edellä hiihtävällä kilpailijalla on oikeus valita paras linja.
- Edellä hiihtävä kilpailija ei saa estää takaa tulevaa kilpailijaa.
- Ohittava kilpailija ei saa estää ohitettavaa kilpailijaa.
- Kilpailijoiden hiihtäessä vierekkäin heillä on jaettu vastuu olla estämättä 
toistensa liikkeitä
- Ohitustilanne katsotaan päättyneeksi, kun ohittavan kilpailijan keho on 
ohitettavan kilpailijan suksen kärkien etupuolella
Kilpailun aikana radalla ei saa testata eikä verrytellä.



9. TD:n yleisohjeet

• XCX-kilpailussa radan tekniset elementit tulee kiertää
• Mikäli elementti ohitetaan tästä seuraa 5s aikasakko (radalla on 

hiihtotapavalvonta)



10. Järjestäjän yleisohjeet

Numerot hakaneuloineen noudetaan 
kisakansliasta, jonne kulku stadionrakennuksen 
keskiosasta (EI kulkua kahvion läpi). Eriin päässeille 
jaetaan kisakansliasta uudet numerot sekä myös 
transponderit. Transpondereiden palautus maaliin-
tulon jälkeen maalialueella oleviin laatikoihin
Sisätiloissa maskisuositus
Stadionalueella ei sallita huoltajia

,



Kokouksessa esilletullutta

XCX-rataan liittyvää infoa:

Aaltoladussa 3 kaistaa, merkattu sinisillä tupsuilla, pujotteluosioissa 2 
kaistaa - sininen keppi kierretään vasemmalta ja punainen oikealta

Loppusuoralla 4 kaistaa

Rata kunnostetaan klo 19 jälkeen ,huomenna karsinnan ja erien välissä 
rataa kunnostetaan käsin, ei koneella

Lähtö tapahtuu sprintin tavoin, alussa 15m tasatyöntöä

Mahdollisissa välinerikoissa järjestäjällä ei ole korvausvelvollisuutta



Stadionalueelle (sinisten aitojen sisäpuolelle) ei huoltajia - sinne pääsy 
vain keltaisella piiriliivillä. PIIRILIIVIN (1/piiri) voi noutaa kisakansliasta 
perjantaiaamuna. Varsinaisen liivin korvaa keltainen Oneway-liivi.

Taivalkosken kunta haluaa selvittää HS-tapahtuman synnyttämää 
matkailukulutusta teettämällä kyselyn tapahtumaan osallistuville.  
Kyselylomakkeita saa kisakansliarakennuksesta. Kyselyyn toivotaan 
runsaasti vastauksia



11. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 17.28



KIITOS OSALLISTUMISESTA.

ONNEA KILPAILUUN!


