
SM sprinttiviesti R1&R2 6.3.2021 

SM sprintti R2 7.3.2021 

Alustavat kilpailuohjeet 
 
Yleisohjeet 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita. 
 

 
Kilpailun johto 
Kilpailun johtajana toimii Juhani Jaskari, ratamestarina Harri Hytönen, 
valvojana 
sekä ratavalvojana Markku Vauhkonen. 
 

 
Tuomarineuvosto 
Antti Ekonoja PelPo (pj) 
Sari Vääränen KS 
Petri Kiiskinen LS-37 
 

 
Kilpailualue 
Kilpailualueena toimii Hälvälän ampumahiihtostadionin lähiympäristö. 
 

 
Pysäköinti 
Pysäköinti ampuma-alueen päävartion lippukentällä. 
 

Pukeutuminen ja peseytyminen 
KORONA-rajoitusten takia pukeutumis- ja peseytymistiloja ei ole tarjolla. 
Kilpailuun valmistaudutaan omalta autolta pysäköintialueelta. 
 
WC 
Kilpailukeskuksessa on viisi bajamajaa. 
INFO ja kilpailumateriaalien jako 
Kilpailumateriaali jaetaan infossa kilpailukeskuksessa. 
 
Mallirasti 
Mallirasti on kilpailukeskuksessa. Mallirastilla voit tarkistaa emitagin 
toimivuuden.



Kartta 
Väritulostettu (Mapline) hiihtosuunnistuskartta 3/2021 on kokoa A4, mittakaava on 
1:5000. Rastitunnukset on merkitty rastin järjestysnumeron viereen (esim. 1-
31) . Karttoja ei kerätä maalissa pois. 
 
 
Radat ja urasto. 
Urasto: 

 
 10 km moottorikelkalla lanan kanssa ajettua katkoviivauraa 
 1 km kapeampaa moottorikelkalla ajettua luisteltavaa uraa 
 4.7 km leveää latukoneella ajettua luistelu-uraa 
 
Lunta on keskimäärin 30-40 cm. 
 
 
 
 
Leimausjärjestelmä 
Kilpailuissa käytetään emiTag -leimausjärjestelmää. EmiTag-"kortteja" on varattu 
kaikille, jotka ilmoittautumisen yhteydessä eivät ole ilmoittaneet omaa emiTagin 
numeroa. Varatut emiTagit saa INFO:sta . Vuokra tagista 7 euroa maksetaan 
käteisellä INFOON kilpailukeskuksessa.  . 
Palauttamattomista emiTageista veloitetaan 100 €. 
 
Jos kilpailija osallistuu molempina päivinä, hän käyttää samaa emiTagia. Lainattu 
emiTag palautetaan lopuksi INFOON. Mahdolliset emiTag-muutokset on ilmoitettava 
INFO:oon. 
 

 
EmiTag ottaa leiman n. 50 cm etäisyydeltä rastileimasimesta. Leimauksen 
onnistumisen voi todeta emiTagin valon vilkkumisesta. Muista tarkistaa, että kilpailet 
lähtöluetteloon merkityllä emiTagilla tai jos kortti on muuttunut, ilmoita 
INFOon uuden kortin numero. Jos vuokraat emiTagin käytä sitä, mutta älä lainaa 
edelleen. Tarkista lähtöluettelosta myös vuokraamasi emiTagin numero. 
 

 
INFOn läheisyyteen Suunnistajankaupalle järjestetään mallirastin lisäksi lisäksi 
emiTagin jännitteen tarkistuspiste. Mikäli jännite on  liian alhainen , on 
todennäköistä , että emiTag ei enää toimi 
oikein koko kilpailusuorituksen ajan. Tätä varten järjestäjällä on tarjota rajallinen 
määrä emiTageja vuokrattavaksi, tiedustelut INFOsta. 
 

 
Toiminta maalissa 
Maali on läpihiihdettävä. Maaliintulo rekisteröityy langattomasti maahan upotetuilla 
antureilla. Maalin jälkeen kilpailija saa järjestäjältä kasvomaskin ja hänet ohjataan 
välittömästi leimantarkastukseen. Leimantarkastuksessa on koronarajoitusten vuoksi 
erityisjärjestelyjä, noudata toimitsijan antamia ohjeita. Jos leimoissa on jotakin 
hämminkiä, kilpailija ohjataan "itkumuurille". Muista turvavälit. 
 



Leimantarkastuksessa voi olla kaksi kilpailijaa kerrallaan. Keskeyttäneet 
tulevat normaalisti maaliin ja ilmoittavat keskeytyksestä leimantarkastuksessa. 
Leimantarkastuksen jälkeen kilpailijan tulee poistua välittömästi takaisin 
pysäköintialueelle maskia käyttäen. 
 
Radat 
 

 
Sprinttiviesti 6.3.2021 
 

Sarja, matka, lyhyintä reittiä 
 
H21 2,2 / 2,9 km lähtö 10.45  
H20 2.2 / 2.9 km            10.00 
H17 1.8 / 2.4 km     10.45 
H80 2.2 / 2.9 km            12.45 
H100 2.2 / 2.9 km            11.30 
H120 1.8 / 2.2 km            13.30 
H140 1.3 / 1.7 km            14.00 
 
D21 1.8 / 2.4 km            10.00 
D20 1.8 / 2.4 km            11.30 
D17 1.8 / 2.2 km            10.45 
D80 1.8 / 2.4 km            13.30 
D100 1.8 / 2.2 km            12.45 
D120 1.3 / 1.7 km            14.00 
D140 1.3 / 1.7 km            14.00 
 
R2 sprintti 7.3.2021 
 

Sarja, matka, lyhyintä reittiä 
 
H35 2.7 / 3.6 km 
H40 2.7 / 3.6 km 
H45 2.7 / 3.6 km 
H50 2.5 / 3.4 km 
H55 2.5 / 3.4 km 
H60 2.2 / 3.0 km 
H65 2.2 / 3.0 km 
H70 1.9 / 2.6 km 
H75 1.9 / 2.6 km 
H80 1.6 / 2.3 km 
H85 1.6 / 2.3 km 
 



D35 2.5 / 3.4 km 
D40 2.5 / 3.4 km 
D45 2.5 / 3.4 km 
D50 2.0 / 2.9 km 
D55 2.0 / 2.9 km 
D60 1.9 / 2.6 km 
D65 1.9 / 2.6 km 
D70 1.6 / 2.3 km 
D75 1.6 / 2.3 km 
D80 1.6 / 2.3 km 
D85 1.6 / 2.3 km 
 
Kilpailunumerot 
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroita. Kilpailunumerot löytyvät infosta 
kilpailukeskuksesta. Numerolappu kiinnitetään vasemman jalan reiteen, varaa omat 
hakaneulat. Kilpailupäiville on omat numerolaput. Numerolappuja ei palauteta. 
 
Verryttely 
Lähtöön mennään verryttelyalueen kautta. Alue sijaitsee kilpailukeskuksessa huolto- 
rakennuksen ja päätien välissä.  Sunnuntain lähtöalueella on myös  pieni 
verryttelyalue. 
 
Lähdöt 
Viestin lähtö kilpailukeskuksesta, henkilökohtaisen kisan lähtöön 200 m. 
 
 
 
Toiminta lähdössä 
Kilpailijan tulee suojautua maskilla aina paitsi kilpailusuorituksen aikana ja 
lähdön lämmittelyalueella. Kilpailussa käytetään lähtökynnystä. Kynnykseltä pääsee 
verryttelyalueelle 10 min. ennen omaa lähtöaikaa. Älä tule liian aikaisin kynnykselle 
odottelemaan ruuhkautumisen välttämiseksi. 
 

 
 
Alueen vieressä olevalle aidalle kilpailija voi jättää mahdolliset 
lämmittelyasusteensa. 
 

 
Kilpailija siirtyy lähtöalueelle vasta, kun hänet huudetaan eli 4 minuuttia ennen 
lähtöä. 

 3 min kohdalla emiTagin nollaus omatoimisesti. 
 2 min kohdalla mallikartta on nähtävillä 
 1 min ennen omaa lähtöaikaansa kilpailija siirtyy kartoille ja saa ottaa oman 

karttansa sarjatunnuksella merkitystä ämpäristä 15 sekuntia ennen lähtöaikaansa. 
 Lähtö tapahtuu karttaämpäreiltä kellon piippauksesta. 

 
 



Myöhästyneet ilmoittautuvat lähdön päällikölle. 
 
 Tien ylitys 
 
Sunnuntain kisassa kaikilla sarjoilla on tien ylitys. Ylityspaikka on valvottu. Tietä ei      saa 
ylittää muualta kuin määrätystä tienylityspaikasta. Ylityspaikka on merkattu karttaan kuvan 
osoittamalla tavalla. Rastiväliviiva on ko. rastivälillä taitettu kulkemaan tienylityksen kautta. 
 
 
 

 
Ensiapu 
Ensiapuryhmä päivystää kilpailukeskuksessa. 
 

 
Kahvio 
Koronarajoitusten takia kahviota eikä muitakaan sisätiloja ole tarjolla. 
 

 
Suksien voitelu ja testaus 
Ulkona parkkialueen välittömässä läheisyydessä. 
 

 
Tulokset 
Tulostaulu ei ole. Hollolan Urheilijoiden kisasivuilla on ajantasainen ONLINE



Palkinnot 
Palkinnot ovat noudettavissa INFOSTA sitä mukaa kun sarjat 
valmistuvat. 
 
 
 
 
Rehtiä kilpailumieltä! 
 

 
Hollolan Urheilijat-46 ja Rastivarsat 


