
POP-hisu viikonloppu Haapavedellä kilpailuohjeet 

 
Mahdollisista muutoksista informoidaan 

http://www.nivalansuunnistajat.fi/index.php?p=1_43_POP-hisu-viikonloppu-3-4.3.2018 

internet-sivuilla. Lopulliset kilpailuohjeet ovat nähtävissä kilpailupaikalla. 

 

3.3.2018 Kansallinen + K-P:n am-sprintti sekä avoin K-P:n am-

parisprinttiviesti 

4.3..2018 Kansallinen + P-P:n am-keskimatka 
 

OHJELMA 

Lauantai 3.3. 

09.00 Kilpailukeskus avautuu 

11.00 Ensimmäiset lähdöt; kuntosuunnistuksen lähdöt klo 11.30 – 12.00 

13.00 Parisprinttiviestin lähtö 

 

Sunnuntai 4.3. 

09.00 Kilpailukeskus avautuu 

11.00 Ensimmäiset lähdöt; kuntosuunnistuksen lähdöt klo 11.30 – 12.00 
 

KILPAILUORGANISAATIO 

Toimihenkilöt: 

Kilpailunjohtaja: Jani Huuha (045 851 9123) 

Kilpailutoimisto ja info: Pirkko Ekdahl (040 840 3942) 

Ratamestarit: Jorma Oja, Reima Piispanen, Raimo Jussila, Toni Jumeri 

Tiedottaja: Hannu Karstunen 

Tulospalvelu: Aki Aunola 

Ensiapu: Eija Piispanen (040 772 4656) 

Kuulutus: Hannu Karstunen 

Ratavalvoja: Markku Vesisenaho, Sievin Sisu 

Tuomarineuvosto: pj. Seppo Keltamäki, jäsen Päivi Lassila, jäsen Eero Junkala 

 

SÄÄNNÖT JA VASTUU 

Kilpailuissa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita.  

Osallistuminen omalla vastuulla. 

 

KILPAILUKESKUS, OPASTUS JA PYSÄKÖINTI 

Kilpailukeskus on Aakonvuoren urheilukeskuksessa. Tieltä 800 Haapavedeltä noin 8 km 

Pulkkilan suuntaan, josta ajoaika noin 5 min. Kilpailukeskuksen osoite Turvetie 1272, 86690 

Haapavesi. Pysäköinti kilpailukeskuksessa. 

 

KILPAILUNUMEROT 

Kilpailunumerot ovat saatavilla infosta. Omat hakaneulat kiinnitykseen. Lauantaina ja 

sunnuntaina käytetään eri numeroita. Parisprinttiviestissä omat joukkuekohtaiset numerot; 1 ja 3-

osuudella suunnistavalle valkoisella pohjalla oleva numero, 2 ja 4-osuudella keltaisella pohjalla 

http://www.nivalansuunnistajat.fi/index.php?p=1_43_POP-hisu-viikonloppu-3-4.3.2018


oleva numero. Viestin numerot jaetaan henkilökohtaisen kilpailun jälkeen. Numero kiinnitetään 

oikean reiden etuosaan. Numerolappuja ei tarvitse palauttaa kilpailujen jälkeen. 

 

EMITAG -KILPAILUKORTIT 

Kilpailussa käytetään EmiTag-leimausta. Vuokrattavat EmiTag -kortit saa lauantaina ja 

sunnuntaina klo 09.00 alkaen infosta. EmiTag -kortin vuokra  7€/pv tai 10€/2 pv maksetaan 

käteisellä noudettaessa. 

Lainakortin numerot julkaistaan ennakkoon henkilökohtaisen kilpailun lähtöluettelossa. EmiTag 

-kortit on palautettava viimeistään sunnuntaina maaliintulon jälkeen infoon. Palauttamatta 

jääneestä EmiTag-kortista veloitetaan 110 €. Kilpailija on itse vastuussa elektronisen kortin 

toimivuudesta, joten se on hyvä testata mallirastilla maalin läheisyydessä.  

EmiTag-kortin muutokset: 

Muutos maksaa 5 € ja maksu suoritetaan käteisellä infoon. Jos kilpailija käyttää muuta kuin 

järjestäjälle ilmoitettua tai järjestäjien antamaa kilpailukorttia, suoritus hylätään. Maalin 

lähistölle ei saa mennä seuraamaan kilpailua EmiTag-kortti taskussa. Muuten tulospalveluun 

tulee virheellisiä tuloksia. Järjestäjien antamia ohjeita on ehdottomasti noudatettava. 

 

KIELLETYT ALUEET 

Kilpailualueella saa liikkua vain kilpailusuorituksen aikana. Kilpailumaastoon saa mennä 

hiihtelemään sunnuntaina kilpailujen jälkeen. 

 

KARTTA 

Tulostettu hiihtosuunnistuskartta 02/2018, mittakaava sprinteissä 1:5000 ja keskimatkalla 

1:10000. Kartan koko A4. Käyräväli 2,5m. Koodit ovat rastin järjestysnumeron perässä (esim. 3-

182). Kartat kerätään maalissa /vaihdossa laatikkoon. Kartat palautetaan sunnuntaina klo 12:00 

alkaen. 

 

MAASTO 

Kilpailumaasto on Aakonvuoren urheilukeskuksessa, jossa on melko runsaasti hiihtoreittejä. 

Urilla on liikennettä kumpaankin suuntaan, joten varokaa vastaantulijoita.  

 

URAVERKOSTO 

Yhteensä n. 23,65km, josta 

Leveä luistelu-ura  n. 8,5km 

Kapea luistelu-ura n. 0,65km 

Kelkkaura n. 14,5km 

 

RASTIT JA LEIMAUS 

Rastit ovat läpihiihdettäviä. Rastilippu, koodilappu ja EmiTag-leimasin on kiinnitetty tolppaan. 

EmiTag-leimasin on sijoitettu tolpan keskiosaan. Katso mallirasti. EmiTag -kortti rekisteröi 

rastilla käynnin noin puolen metrin etäisyydeltä, jonka jälkeen EmiTagkortti vilkkuu 5-10 

sekunnin ajan onnistuneen leimauksen merkiksi. Leimaukseen siis riittää EmiTag-kortin vienti 

rastilipun vierestä. EmiTag-leimasinta ei tarvitse, eikä saa koskettaa. Rastin koodi on tolpassa 

oleva koodi, sama kuin EmiTag-leimasimessa näkyvä numero. Olkaa erittäin huolellisia 

leimauksissa ja varmistakaa joka rastilla EmiTag-kortin vilkkuvista valoista, että leimaus on 

onnistunut. Leiman puuttuminen johtaa hylkäykseen. 



MALLIRASTI 

Mallirasti sijaitsee opaspaalun vieressä. Siinä voi myös testata EmiTag-kortin toimivuuden. 

 

STADIONALUE 

 

MAALI 

Kilpailussa ei käytetä maalileimausta. EmiTag-kortti rekisteröi kilpailijan saapumisen maaliin 

langattomasti maalilinjalla. Maaliin tulon jälkeen siirrytään leimatarkastukseen. Itkumuuri on 

leimantarkistuksen vieressä.  

 

OHJEET KESKEYTTÄNEITÄ VARTEN 

Keskeyttäneiden on tultava maalin läpi tai jos se ei ole mahdollista, niin keskeyttäjien 

on ilmoittauduttava maalissa EmiTag-kortin tarkastuspisteessä ja samalla luovutettava 

karttansa. 

 

VOITELU 

Suksien voitelu on mahdollista ulkotiloissa kisakeskuksessa. Ei sähköä. 

 

PUKEUTUMINEN, PESU JA WC:t 

Sisätiloissa 

ENSIAPU 

Ensiapupiste on sisällä Aaakonvuoren majalla. 

 

TULOKSET 

Tulosmonitori kilpailukeskuksessa sekä tulostaululla. Onlinetuokset os.  

http://www.nivalansuunnistajat.fi/index.php?p=1_43_POP-hisu-viikonloppu-3-4.3.2018 

http://www.nivalansuunnistajat.fi/index.php?p=1_43_POP-hisu-viikonloppu-3-4.3.2018


PALKINNOT 

Palkinnot jaetaan sisätiloissa Aakonvuoren majalla. AM-kisojen kolmelle parhaalle jaetaan 

mitalit. Kansallisissa sarjoissa palkittavien määrä ilmoitetaan erillisellä tiedotteella. 11-v 

sarjoissa palkitaan kaikki. Viestissä palkitaan K-P:n alueen ulkopuoliset voittajajoukkueet. 

 

RAVINTOLA 

Aakonmajalla toimii kahvio, jossa molempina päivinä on tarjolla edullinen keittolounas sekä 

muita kahviotuotteita. Ulkona myydään grillimakkaraa. Maksut käteisellä. 

 

PAKKASRAJA 

Pakkasraja -20C. Lisäinfoa tiedotetaan tarvittaessa kisojen nettisivulla. 

 

SARJAT JA MATKAT 

 

Sprintin kilpailumatkat: 

 

 

Parisprintin kilpailumatkat: 

 
 

 

 

 

 

 

 



Keskimatkan kilpailumatkat: 

 
 

KUNTOSUUNNISTUS 

Kuntosuunnistukseen ilmoittaudutaan kisainfoon. Karttamaksu 10€ ja EmiTag –vuokrakortti 5€. 

Käteismaksu. Ei numerolappua. Lähtö ja maali samat kuin kilpailijoilla. 

 

VERRYTTELY 

Kilpailukeskuksen tuntumassa on erikseen merkitty verryttelyalue, kilpailumaastossa verryttely 

on kielletty. 

 

LÄHTÖ 

Lähtöön on viitoitus opaspaalulta. 

 

3 min ennen lähtöä karsinaan kutsu ja EmiTag-kortin nollaus 

2 min ennen lähtöä siirtyminen mallikartoille 

1 min ennen lähtöä siirtyminen karttaämpäreille 

15 s ennen lähtöä kartat saa ottaa komennolla ”kartat” 

Sarjat H/D 11 saavat kartan 1 min ennen lähtöä  

Lähtö tapahtuu oman karttaämpärin kohdalta 

 

SPRINTTIVIESTI 

VIESTIN HIIHTOJÄRJESTYS 

Viestijoukkueen hiihtojärjestys on ilmoitettava EmiTag-kortin numeroineen viimeistään 

lauantaina klo 10.00 ensisijaisesti IRMA-palvelussa. 

 

 

 

 

 



VIESTIN LÄHTÖ 

Lähtö tapahtuu kolmessa erässä. Ensimmäinen lähtö klo 13.00, toinen 13.03 ja viimeinen 13.06. 

Seuratkaa kuuluttajan ja lähdön toimitsijoiden ohjeita.  

 

TOIMINTA VIESTIN LÄHDÖSSÄ 

Ensimmäisen osuuden viestinviejät siirtyvät lähtöalueelle ”kilpailijat sisään” -portin 

kautta noin 10 minuuttia ennen lähtöä. Huolehtikaa, että EmiTag-korttinne nollataan 

tässä yhteydessä. 

5 minuuttia ennen lähtöä alkaa kilpailijoitten ryhmittyminen lähtöryhmiin kuulutuksen ja 

toimitsijoiden opastuksella 

2 minuuttia ennen ryhmän lähtöä jaetaan kartat karttatelineelle väärinpäin. 

30 sekuntia ennen lähtöä kilpailija saa kuuluttajan komennosta kääntää kartan ja asettaa sen 

telineeseen 

Lähtö kuuluttajan antamasta merkistä. 

Luisteluhiihto on sallittu heti lähdöstä alkaen. 

 

VIESTIN VAIHTO 

Toisen osuuden viestinviejät voivat siirtyä vaihdon odotusalueelle heti viimeisen viestin lähdön 

tapahduttua. 

Vaihtoon saapuva kilpailija: 

Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Vaihto tapahtuu maalilinjan jälkeen merkityllä 

vaihtoalueella kädellä koskettamalla lähtevää kilpailijaa. Vaihdon jälkeen kilpailija siirtyy 

välittömästi EmiTag-kortin tarkastukseen. EmiTag-kortin hyväksytyn lukemisen jälkeen 

kilpailija laittaa karttansa oman sarjansa mukaiseen laatikkoon ja siirtyy nollauksen kautta 

nollattujen kilpailijoiden verryttelyalueelle. 

Lähtevä kilpailija: 

Vaihdon tapahduttua lähtevä kilpailija hiihtää karttatelineelle, ottaa oman numeronsa ja 

osuutensa mukaisen kartan ja jatkaa K-pisteen kautta maastoon. Väärän kartan ottaneen 

joukkueen suoritus hylätään. Kilpailija, jonka kartan on toinen joukkue ottanut, saa uuden kartan 

lähtötoimitsijalta. 


