
                                                          

Kansalliset 53. Honkavuoren hiihdot 1.1.2018 

KILPAILUOHJEET 

Autojen pysäköinti on Hiisituvan pysäköintialueella.  

Kilpailukanslia on Hiisituvan alakerrassa. Kilpailunumerot luovutetaan yksitellen, varmis-
takaa että osallistumismaksu on maksettu ennakkoon. Jos maksu on suoritettu vasta viime 
hetkellä niin ottakaa kuitti mukaan. 

Joukkueenjohtajien kokous klo 11.00 Hiisituvan yläkerrassa. 

Ilmoitustaulu on Hiisituvan edessä. 

Lähtölistat, kilpailuohjeet, latukartta ja kilpailun organisaatio ovat nähtävinä kisasivuilla ja 
ilmoitustaululla. Linkki kisasivuille: www.lamminahonahto.com. 

Pukeutumis- ja peseytymistilat ovat Hiisituvalla. 

Suksien voitelutilat ovat Ahtolan hiihtomajalla (opastus stadionalueelta). 

Luiston testaus Hiisituvan takana olevalla ladulla ja sallittu myös lähtösuoran jälkeisessä 
rinteessä. Huom! Testaus ladun kiertosuuntaan. Kilpailusuorituksiaan tekeviä hiihtäjiä ei 
saa häiritä! 

Verryttely tapahtuu Hiisituvan takana olevalla ladulla sekä kilpailuladulla lähtösuoran ylikul- 
kusillan sillan takana olevalla latuosuudella. Huom! Numerolappu nurinpäin käännettynä! 
Hiihto ainoastaan kiertosuuntaan. Stadion- ja ns. tuulimyllyalue rauhoitetaan ainoastaan kil-
pailusuorituksiaan tekeville hiihtäjille. Loppuverryttely tapahtuu Hiisituvan takana olevalla 
ladulla, kilpailuladulla se ei ole sallittu. 

Yleisön liikkuminen maastoon ladunvierustaan tampattua polkua pitkin. 

Kilpailu hiihdetään 1½, 3 ja 4 km reiteillä. Osalla matkaa reitillä on kaksi latu-uraa. 

Hiihtotopa on perinteinen. 

Hiihtojärjestys 
 M10 - N10 1,5 km 
 N14 - M12 - N12 3 km 
 M16 - M14 -  M55 - M65 - N - N20 - N18 - N16 - N35 - N45 4 km 
 M18 -  M45  8 km 
 M20 - M35 - M 12 km 

Palkintojenjako suoritetaan kahdessa erässä 
 klo 13.00 sarjat M10 - N10 - N14 - M12 - N12 - M16 - M14 - M55 - M65  
 noin klo 14.10 loput sarjat 
 Palkintojen jako tapahtuu Hiisituvan alakerrassa. Palkittavien määrä ilmoitetaan kuulu- 

tuksella ja ne ovat nähtävinä myös ilmoitustaululla. 

Yleisökahvio on Hiisituvan salissa. Makkaranpaisto stadionalueella olevassa kodassa (Itse- 
palvelu), makkaroita myydään kahviosta. 

Arvontaa. Kilpaikupaikalla myydään arpoja, hinta 2 € kpl (3 kpl 5 €). Pääpalkintona 
Puunikkarin lahjoittama visakoivukello, lisäksi on muita palkintoja. Arvonta klo 14.00. 

Vessoja on Hiisituvan alakerrassa, pukutiloissa sekä talon takana. 

Latujen ylitys stadionalueella on sallittu vain lähtösuoran jälkeisen ylikulkusillan kautta 
ja loppunousun alussa merkitystä kohtaa. 

Ensiapupäivystys on stadionalueella sekä maastossa luontotornin luona. EA-vastaavan 
puhelinnumero 040 654 7108, yleinen hätänumero 112. 

Tervetuloa vuoden 2018 avauskilpailuihin Honkavuorelle! 


