Kansalliset 54. Honkavuoren hiihdot 29.-30.12.2018 (P/V)
Nuorten MM-katsastus / EYOF katsastus / PM tarkkailu / St1-cup /
U18 Fennovoima Cup
KILPAILUOHJEET
Autojen pysäköinti on Hiisituvan pysäköintialueella ja stadionin pohjoispuoleisella
300 m päässä olevalle pellolla (opastus).
Kilpailukanslia on Hiisituvalla. Avoinna pe 28.12. klo 15.00 - 20.00, la 29.12. klo 8.00 17.00, su 30.12. klo 8.00 – 15.00. Kilpailunumerot luovutetaan yksitellen, varmistakaa
että osallistumismaksu on maksettu ennakkoon. Palauttamattomasta numerosta
veloitetaan 50 €.
Joukkueenjohtajien kokous lauantaina klo 9.45 ja sunnuntaina klo 10.15. Hiisituvan
yläkerrassa.
Ilmoitustaulu on Hiisituvan edessä.
Lähtölistat, kilpailuohjeet, latukartta ja kilpailun organisaatio ovat nähtävinä kisasivuilla
ja ilmoitustaululla.
Harjoitteluajat perjantaina 28.12. klo 12.00 - 20.00, lauantaina 29.12. klo 8.00 -10.25 ja
sunnuntaina klo 8.00 - 10.55. Huom! Kilpailulatu on vain osittain valaistu. Latu suljetaan 5
min. ennen kunkin ryhmän lähtöä (kts. aikataulu).
Pukeutumis- ja peseytymistilat ovat Hiisituvalla. Lisäksi peseytyminen on mahdollista
lauantaina myös Pyhäsalmen uimahallilla, osoite Tunturitie 2 (matkaa kilpailupaikalta 9 km).
Vaatteiden säilytystä ja pukeutumista varten lähtö- ja maalialueelle on varattu teltta.
Suksien voitelutilat ovat stadionalueella olevissa huoltotiloissa. Ennakkovaraus,
0400 548 638 / Kauko Tikkanen. Maksu 350 €/koppi (koko viikonloppu). Alueella on myös
teltta yleisenä voitelutilana (ei sähköä).
Luiston testaus ja verryttely ns. tuulimyllymäessä ja läheisellä pellolla. Verryttely kisaladulla on sallittu vain ennen kilpailua sekä taukojen aikana. Hiihtäminen tapahtuu kaikissa
tilanteissa ainoastaan hiihtosuuntaan! Verrytellessä numerolappu tulee olla nurinpäin
käännettynä. Loppuverryttelyä ladulla ei sallita. Verrytellessä numerolappu tulee olla
nurinpäin käännettynä. Loppuverryttelyä ladulla ei sallita.
Kilpailu hiihdetään 1,5 ja 2,5 km reiteillä. Reitillä on lauantain kilpailussa enimmän osan
matkaa kaksi latu-uraa. 2,5 reitillä on 1,3 - 1,4 km kohdalla vuorohiihtoalue (tasatyöntö
kielletty). Stadionalueella on sauvanmittausteline, perinteisen kilpailussa sauvojen pituutta
valvotaan pistokokein.
Hiihtojärjestys lauantaina – hiihtotapa perinteinen.
Lähtö 1 klo 10.30
N
10 km
N20 10 km
N18 10 km

Lähtö 2 klo 11.45
M20 15 km
M18 15 km

Lähtö 4 klo 14.20
M16 7,5 km
M45 10 km
M55 10 km

Lähtö 5 klo 15.15
M10 1,5 km
N10 1,5 km
N12 3 km
M12 3 km

Lähtö 3 klo 13.15
M 15 km

N14
M14
N16
N40

3 km
4,5 km
4,5 km
4,5 km

Hiihtojärjestys sunnuntaina – hiihtotapa vapaa.
Lähtö 1 klo 11.00
N20 5 km
N18 5 km

Lähtö 2 klo 12.00
M20 10 km
M18 10km

Lähtö 3 klo 13.10
N 5 km
M 10 km

Lähtöväli on 20 sekuntia. Sarjojen M, N. M20, M18, N20 ja N18 lähtöpaikka määräytyy FISpisteiden mukaan. Ellei hiihtäjällä ole distanssimatkojen Fis-pisteita niin lähtöpaikka on
arvottu. Muut sarjat on arvottu.
Palkittavien määrä ilmoitetaan ilmoitustaululla ja kenttäkuulutuksella. Palkinnot jaetaan
ulkona Hiisituvan edessä olevalla terassilla.
Yleisökahvio on Hiisituvan salissa.
Makkaranmyynti on Hiisituvan edessä olevassa teltassa.
Vessoja on Hiisituvan alakerrassa, pukutiloissa sekä talon takana.
Yleisön liikkuminen maastossa ladun vierustaa pitkin. Latujen ylitys/alitus stadionalueella
on sallittu vain lähtösuoran jälkeisen ylikulkusillan ja loppusuoran alikulkuputken kautta..
Ensiapupäivystys on stadionalueella sekä maastossa 2,5 km reitillä 1 km kohdalla.
EA-vastaavan puhelinnumero 040 654 7108, yleinen hätänumero 112.

Tervetuloa Honkavuorelle!

