KILPAILUOHJE
163 FIS SM nuoret / ST 1-cup / Habita-cup
8.3.- 9.3.2014 Saukkovaaran hiihtokeskus, Ristijärvi
Kilpailupaikan katuosoite on Saukkovaarantie 11, 88400
Ristijärvi.
Kilpailutoimisto sijaitsee Ristijärven Keskuskoululla,
osoitteessa Aholantie 28, Ristijärvi
Ohjelma:
Lauantai 8.3.2014, klo 10

Sunnuntai 9.3.2014, klo 10

N17, N18, N20, N23 5km (P)

N17, N18, N20, N23 10km (V)

M17, M18, M20, M23 10km (P)

M17, M18, M20, M23 15km (V)

Kilpailutoimisto:
Avoinna 7.3.2014 alkaen Ristijärven Keskuskoululla, Aholantie 28, 88400 Ristijärvi
Toimiston puh 044 321 3013
Aukioloajat: perjantaina 7.3. klo 14.00–20.00, lauantaina 8.3. klo 8.00–12.00 ja 15.0020.00 sekä sunnuntaina 9.3. klo 8.00–17.00.
Kilpailutoimiston ja kilpailupaikan välinen etäisyys on noin 3 kilometriä.
Lähtöjärjestys ja kilpailunumerot:
Sarjoissa 20- ja 23-vuotiaat lähtöjärjestys FIS pisteiden mukaan, vailla pisteitä olevat
arvotaan sarjan alkuun. Sarjoissa 17- ja 18-vuotiaat lähtöjärjestys on rankingin mukaan.
Pisteet ilmoittautumisajan päättymisajankohdan mukaiset.
Kilpailunumerot jaetaan kilpailutoimistossa Ristijärven Keskuskoululla, osoitteessa
Aholantie 28. Kummallekin kilpailupäivälle jaetaan oma kilpailunumero. Sunnuntain
kilpailunumerojen jako aloitetaan lauantaina klo 15.00 alkaen.
Kilpailunumerot kerätään pois kunkin kilpailun jälkeen maalialueella. Palauttamatta
jääneestä kilpailunumerosta, tunnistimesta tai huoltajaliivistä peritään 100 euroa.
Keskeyttäneet kilpailijat ilmoittautuvat maalissa.
Tunnistimet:
Kilpailijan oltava nilkkatunnistimen kiinnityksessä noin 5 minuuttia ennen lähtöhetkeä
lähtöpaikan läheisyydessä. Tunnistin kiinnitetään vain toiseen nilkkaan.
Kilpailija ottaa huomioon maaliin tullessaan tunnistimen sijainnin.

Huoltajaliivit
Huoltajaliivit jaetaan kisatoimistosta joukkueen johtajan kuittausta vastaan.
- 1-4 osallistujaa: yksi huoltajaliivi
- 5-8 osallistujaa: kaksi huoltajaliiviä
- 9-12 osallistujaa: kolme huoltajaliiviä
- 13- osallistujaa: neljä huoltajaliiviä
Kulkuluvat:
Kilpailijoille, huoltajille, lehdistölle ja kutsuvieraille jaettavat kulkuluvat, huoltajaliivit sekä
muu kilpailumateriaali ovat noudettavissa kilpailutoimistosta sen aukioloaikoina.
Huoltajaliivit palautetaan infoon.
Vain kilpailijoilla ja toimitsijoilla on pääsy mm. lähtö- ja maalialueelle.
Liikenne, paikoitus ja sisäänpääsy:
Opastus kilpailutoimistoon Keskuskoululle sekä hiihtokeskukseen Saukkovaaralle alkaa
valtatieltä nro 5 Kuusamon ja Kajaanin suunnasta saavuttaessa, tieltä nro 888 Puolangan
ja Sotkamon suunnasta saavuttaessa. Opasteet pystytetään torstaihin 6.3.2014 klo 12
mennessä. Kilpailutoimiston ja hiihtokeskuksen välinen etäisyys on noin 3km.
Paikoitustilaa on kilpailupaikan välittömässä läheisyydessä. Niin hiihtokeskuksessa kuin
paikoitusalueella on ehdottomasti noudatettava opasteita ja liikenteenohjaajien ohjeita ja
jätettävä huolto- ja pelastustiet vapaaksi.
Paikoitusmaksua ja sisäänpääsymaksua kilpailualueelle ei peritä.
Kilpailukeskukseen pääsee myös kävellen teiden nro 5 ja 888 risteyksestä. Matkaa on
noin 1km:n matka risteyksestä lähtevää kevyen liikenteen väylää pitkin.
Joukkueenjohtajien kokoukset:
Ensimmäinen kokous järjestetään Keskuskoululla, Aholantie 28, pe 7.3.2014 klo 18.00.
Toinen joukkueenjohtajien kokous järjestetään samassa paikassa la 8.3.2014 klo 15.00.
Ladut:
Kilpailussa käytetään 5km latua. Kilpailulatu ei ole koko matkalta valaistu.
Ladut ovat avoinna perjantaina klo 12-19. Kilpailuladut suljetaan 10 minuuttia ennen
kilpailujen alkua tai tuomarineuvoston päätöksen mukaan ja avataan harjoittelukäyttöön
lauantaina kilpailujen jälkeen klo 16-19.
Kilpailujen aikaan harjoitus- ja lämmittelyalueet ovat erillään kilpailuladuista
hiihtokeskuksen alueella; hiihdettäessä on käytettävä reitin oikeanpuoleista reunaa.
Huoltokieltoalueet on merkitty maastoon.

Katsojien reitit ovat erikseen merkityt kisa-aluekarttaan.
Info ja löytötavarat:
Infopiste sijaitsee ravintola Saukon tiloissa kilpailukeskuksessa.
Lähtöluettelo ja tulokset:
http://www.puolanganryhti.com/sm-2014/
Epäviralliset tulokset julkaistaan ilmoitustaululla välittömästi tulosten valmistuttua.
Sarjakohtaisia tuloksia paperiversioina voi ostaa kilpailukansliasta hintaan 2 €/sarja tai
koko päivän tulokset 5 €.
Tiedotukset:
Kilpailupaikalla hoidetaan tiedotus pääasiassa kuulutuksin. Ilmoitustaululle toimitetaan
viralliset ilmoitukset ja mm. kilpailutulokset. Virallinen ilmoitustaulu sijaitsee selostamon
välittömässä läheisyydessä.
Aikataulu- ym. muutoksista tiedotetaan mahdollisimman nopeasti kilpailujen nettisivuilla
www.puolanganryhti.com
Vaatteiden säilytys, pukeutuminen ja peseytyminen:
Vaatteiden säilytykseen on telineet ja kilpailijoille jaetaan numeroidut pussit, joihin vaatteet
voi laittaa säilytykseen kilpailun ajaksi.
Kilpailijoille on lämmin tila suksivuokraamon tiloissa Saukkovaaralla.
Pukeutumis- ja suihkutilat sijaitsevat Monitoimikeskus Virtaalassa os. Koulutie 4 ja
Keskuskoulun peseytymis-/pukeutumistiloissa os. Aholantie 28.
Poolit:
Poolien voitelutilojen avaimet ovat kuitattavissa kilpailukeskuksesta 7.3.2014 klo 10.00
alkaen. Puh. 044 971 1966
SMH:n poolit voivat ajaa kilpailukeskukseen. Näkyvillä oltava SMH:lta pooleille jaettu
ajolupa.
Suksihuolto:
Huoltorakennus/huoltokopit kilpailukeskuksessa varausten mukaan. Oman voitelutilan
vuokranneet kuittaavat avaimet sekä ajoluvat kilpailukansliasta.
Kadonneesta voitelutilan avaimesta veloitamme 100€.
Stadionilta noin 400m etäisyydellä on varattu yleiseen käyttöön konehalli huoltotilaksi,

johon opasteet. Omia voitelutelttoja ei saa pystyttää ilman kilpailunjärjestäjän lupaa.
Ensiapu:
Hiihtokeskuksessa päivystää kilpailujen ajan ensiapuryhmä puh. 040 527 6580, jolla on
käytössä moottorikelkka mahdollisia kuljetuksia varten. Ensiavun puhelinnumero tulee
esille viralliselle ilmoitustaululle ja latureitille.
Kukitukset, haastattelut ja palkintojen jaot:
Lauantai:
Kukitus (mitalistit) suoritetaan välittömästi sarjoittain tulosten valmistuttua stadionilla.
Mitalistit ohjataan maalista kukituksen jälkeen haastatteluihin Hotelli Saukkoon.
Lauantain juhlallinen palkintojenjako on monitoimikeskus Virtaalassa klo 16.30
Sunnuntai:
Kukitus/voittajahaastattelut sarjoittain.
Palkintojenjako tuomarineuvoston kokouksen jälkeen kilpailukeskuksessa Saukkovaaralla;
naisten sarjat n. klo 13.00 ja miesten sarjat n. klo 15.30.
Kilpailuista jaetaan SM-mitalit sekä kunniapalkinnot naisten sarjoissa 10 parhaalle ja
miesten sarjoissa 12 parhaalle.
Vastalauseet:
Vastalauseet jätettävä Maastohiihto ry:n sääntöjen mukaisesti kilpailukeskuksen infoon.
Ruokahuolto:
Varsinainen kilpailijoiden ja kisayleisön ruokahuolto kisaravintola Saukossa sekä
keskuskoulun ruokalassa. Aamupalat ja päivälliset tarjoamme pelkästään Saukkovaaralla.
Alueella erikseen makkaramyynti ja kahviopalvelut.
Ruokalistat nähtävillä kisasivuilla.
Majoitus:
Majoitusvastaava Leila Karppinen puh. 040 703 7854, leila.karppinen@kainuu.com
Lisätiedot ja yhteyshenkilöt:
http://www.puolanganryhti.com/sm-2014/
Kilpailun johtaja Arto Tolonen 044 515 7181, tolonen.arto@gmail.com
Kilpailutoimiston johtaja Ritva Tolonen 044 321 3013
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Ahti Härkönen 041 442 3949
Kilpailusihteeri Sirpa Härkönen 040 965 2832, sirpaharkonen@gmail.com
Ristijärven Pyry ja Puolangan Ryhti

