
KANSALLISET HIIHTOSUUNNISTUSKILPAILUT 

Pikku-SyöteHisu 6.-7.1.2018. 

 

SPRINTTI JA KESKIMATKA 

 

KILPAILUOHJEET:  

SÄÄNNÖT: 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita. 

TOIMIHENKILÖT 

Kilpailunjohtaja               Hemmo Ahokoivu 

Kilpailun valvoja  Tapani Partanen, SSL 

           Ratavalvoja                     Vesa-Matti Suorsa (PudU) 

Ratamestari                   Mikko Kesälä                  

Tulospalvelu                   Kaj Fredriksson 

Lähtö    Mika Isolahti 

Ravintola                        Leena Rahko 

Pysäköinti   Pekka Parkkinen 

Kuulutus                         Jouni Mäkäräinen            

Ensiapu                          Elina Kivelä 

Info                             Olli Liinamaa 

 

 



TUOMARINEUVOSTO:  

pj.      Antti Härkönen    Pudasjärven Urheilijat 

jäsen  Ulla Silventoinen Saloisten Reipas 

jäsen   Marko Vapa       Suunta 2000 

KARTTA:  

Lauantaina hiihtosuunnistuskartta 1:5000, käyräväli 5m, tuloste 01/2018. 
Koko A4. 

Sunnuntaina hiihtosuunnistuskartta 1:10 000, käyräväli 5m, Tuloste 
01/2018. Koko A4. 

KILPAILUMAASTO:  

Maasto on osin hyvää kangasmaastoa ja osin suojelumetsää sekä 
suoaluetta ja kilpailualueelta löytyy myös tykkykuusikkoa. Korkeuseroa 
maastosta löytyy 120 m. 

Kilpailualueella on hiihtolatuverkosto ja moottorikelkkareitti jotka tarjoavat 
paikoin nopeaa etenemistä. Noudattakaa varovaisuutta kuntohiihtäjiä ja 
moottorikelkkailijoita kohtaan. 

Koko kilpailualueella on runsas, hiihdettävä mökkitiestö (mustat tiet). 
Pyydämme kilpailijoilta varovaisuutta ylittäessänne kilpailualueen 
maanteitä. Mökkiläisiäon informoitumökkiteillä liikkuvista kilpailijoista.  

KILPAILUKESKUS:  

Hotelli Pikku-Syöte. 

KILPAILUKANSLIA/INFO:  

Hotellin liikuntasalissa. 

RASTIT, LEIMAUS JA MALLIRASTI: 

Mallirasti sijaitsee kilpailukeskuksessa. 

Rastiliputja rastikoodit roikkuvat orsinarusta jotka ovat uran poikki. 
Orsinarut ovat noin 160-180cm korkeudella, joten olkaa tarkkana 
rastien läpi hiihtäessänne ettette törmää naruun.Muista tarkistaarastilla 
koodi jotta olet omalla rastillasi, rasteja on paikoin lähekkäin maastossa. 



EmiTag-KILPAILUKORTTI: 

Kilpailussa käytetään EmiTag leimausjärjestelmää. Rastileimasin on 
rastilipun sisällä. EmiTag:lla ei tarvitse lyödä rastilippua, riittää kun 
EmiTagin vie rastilipun vierestä. Hyväksytyn leimauksen merkkinä EmiTag 
vilkkuu 10 sekunnin ajan. EmiTag kortin nollaus tapahtuu lähtöpaikalla. 

Kilpailija on itse vastuussa elektronisen kortin toimivuudesta ja sitä, että 
käyttää lähtöluettelossa mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei tule 
tarkistamaan / varmistamaan kilpailukortin oikeellisuutta ennen lähtöä. Jos 
kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua kilpailukorttia, suoritus 
hylätään (suunnistuksen lajisääntö 11.518).  

Maalissa ei leimata, vaan aika tallentuu automaattisesti maalilinjan 
ylityksestä. 

Laina EmiTagin saa infosta, jonne se tulee palauttaa kilpailun jälkeen. 
EmiTag vuokra on 5 euroa päivältä, joka maksetaan infoon. 
Palauttamattomasta kortista veloitetaan 100 euroa. 

Mahdolliset korttinumero muutokset tulee tehdä infoon välittömästi.  

KILPAILUNUMEROT: 

Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa, joka on laitettava oikeaan 
reiteen. Molempina päivinä on käytössä sama numero eikä 
numeroitakerätä pois lauantaina jos kilpailee sunnuntaina.Vain lauantaina 
kilpaileva palauttaa numeron infoon lauantain kilpailun jälkeen. Numerot 
ovat infon vieressä narulla. Katso ilmoitustaululta oma numerosi. 

Palauttamattomasta kilpailunumerosta peritään 20 €. 

KIELLETYT ALUEET: 

Maantiet (ruskea tie, jonka saa ylittää tai alittaa vain kohtisuoraan 
merkityillä ylityspaikoilla), sekä piha-alueet, vesialueet ja laskettelurinne. 

SUKSIEN VOITELU JA TESTAUS: 

Suksien voitelu hotellin suksien huoltotiloissa ja testaus verryttelyladulla, joka 
on opastettu mallikartassa. 

 

 



PUKEUTUMIS-, PESEYTYMIS- JA WC –TILAT, LASTENHOITO: 

Pukeutumistilana liikuntasali ja peseytymiseen käytössä hotellin saunat. 

WC:t hotelli ja lähtöalueen Caravan huoltorakennus. 

Muksula sisätiloissa kilpailukeskuksessa. 

ENSIAPU:  

Kilpailukeskuksessa on EA –ryhmä kisojen ajan. Ensiapupiste löytyy 
maalista sisätiloista. 

LÄHTÖPAIKKA:                    

Kaikki sarjat lähtevät samasta lähdöstä. Opaspaalulta on viitoitus lähtöön 
tietä pitkin 600m ja latua pitkin 1200m. Molempina päivinä sama 
lähtöpaikka. 

Kaikki H/D15 ja vanhemmat sarjat saavat ottaa kartan 15 sekuntia ennen 
lähtöä, sarjoissa HD11-13 kilpailijat saavat ottaa kartan 60 sekuntia ennen 
lähtöä. 

Varusteiden kuljetus järjestetty lähtöpaikalta kisakeskukseen.Omat 
varustepussit. 

MAALI:  

EmiTag- järjestelmässä ei tarvitse leimata maalissa, vaan loppuaika 
otetaan kilpailijan hiihtäessä maalilinjan yli. 

Maali suljetaan lauantain ja sunnuntaina klo 15.00 tai kun viimeinen 
kilpailija on tullut maaliin. 

KESKEYTTÄNEET: 

Keskeyttäneen kilpailijan tulee ilmoittautua maalissa.  

PALKINTOJENJAKO:  

Palkinnot jaetaan molempien päivien yhteistuloksen 
perusteellasunnuntaina tulosten selvittyä liikuntasalissa.Palkittavien määrä 
sarjoittain näkyy ilmoitustaululta.  

Palkinnot jaetaan H/D11, -  H/D21 sarjoissa johdetusti.Muiden sarjojen 
osalta, kun lopulliset tulokset ovat selvillä, tulostaululle tulee keltainen 



paperi, mikä on samalla kilpailijoille tiedoksi, että palkittavat voivat noutaa 
palkintonsa infosta. 

KAHVIO JA RAVINTOLA:  

Ravintolapalvelut Hotelli Pikku-Syötteen ravintolassa ja makkaragrilli 
ulkona kilpailukeskuksessa. 

TULOKSET: 

Online-tulokset sarjoittain liikuntasalissa ja paperitulosteet ilmoitustaululla 
liikuntasalissa. Kilpailun jälkeen tulokset kilpailun nettisivulla. 

PAIKOITUS: 

Paikoitus Hotelli Pikku-Syötteenparkkialue ja mökkitiet hotellin vieressä. 

Lisäksi lähdön vieressä, Pikku-Syötteen tunturin juuressa parkkialue. 

 

TERVETULOA HIIHTOSUUNNISTUSKILPAILUIHIN PIKKU-SYÖTTEELLE ! 

 

SK Pohjantähti-Oulu ry  


