
Optiwax-cup ja kansallinen hiihtosuunnistus 12.3.2022 

Kilpailuohjeet (alustava) 

Kilpailuorganisaatio: 

Kilpailun johtaja: Aki Aikio  akim.aikio@gmail.com +358407310475 

Kilpailun varajohtaja: Keijo Ruonala  keijo.ruonala@osao.fi  

Ratamestari:  Santeri Aikio  santeri.aikio@gmail.com +358400732812 

Kilpailun valvoja: Kimmo Määttä maata.kimmo@gmail.com +358400287723 

Tulospalvelu:  Petri Pesonen  pptiming@gmail.com  +358405233142 

Kuulutus:  Tapio Jokela 

Turvallisuus:  Ismo Sarajärvi 

Lähtö:   Tiina Aikio  

Maali:   Juha Martikainen 

 

Tuomarineuvosto: PJ Seppo Keltamäki, Joutsenon Kullervo 

1. jäsen Tero Linnainmaa, Kyrösrasti 

2. jäsen Satu Tuomisto, Vaasan Suunnistajat 

 

Säännöt ja ohjeet: 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n hiihtosuunnistuksen lajisääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita. 

 

Kilpailupaikka: 

Kilpailukeskus sijaitsee urheilutalo Peuransarvessa.  

Opastus paikassa: Sairaalatie 2, 97700 Ranua kello 8.00. 

 

Maasto: 

Kilpailumaasto on korkeuseroiltaan hyvin maltillista rämesuota, jonka keskellä kohoaa 

Oravivaara runsaine latuverkostoineen. Suurin korkeusero maastossa on noin 25 metriä. 

Urastoa on kaikkiaan noin 20 kilometriä, josta hieman yli puolet on kapeaa hiihtouraa. 

Maastossa on jonkin verran moottorikelkkailijoiden tekemiä ylimääräisiä uria, jotka erottuvat 

järjestäjän lanaamista, karttaan merkityistä urista.  

 

Pysäköinti: 

Kilpailukeskuksessa Peuransarven parkkipaikalla. 

 

Kilpailumateriaali: 

Kilpailunumerot noudetaan itse Peuransarven ulkoseinällä olevasta narusta. Numerolaput 

kiinnitetään Optiwax-cupin sprintin ajaksi vasemman reiden etuosaan. Takaa-ajokilpailun ja 

kansallisen kilpailun ajaksi kilpailunumero kiinnitetään oikean reiden etuosaan. Omat 

hakaneulat.  
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Lämmittely: 

Lämmittely tapahtuu sille varatulla alueella urheilukentän pohjoisosassa ja järjestäjän 

osoittamilla hiihtourilla. Väliaikalähtöisen kilpailun lähtöpaikan läheisyydessä on pieni 

erillinen verryttelyrinki. Katso erillinen kilpailukeskuskartta. 

 

Lähdöt: 

Väliaikalähdöt erilliseltä lähtöpaikalta, johon on kisakeskuksesta matkaa noin 250 metriä. 

Kulku lähtöpaikalle Pudasjärventien ylitse suojatietä ja kevyen liikenteen väylää myöten. 

Takaa-ajolähtö tapahtuu urheilukentältä.  

 

Sprintti 

Lähtöväli on 1 minuutti. Kilpailija kutsutaan lähtöportille 2 minuuttia ennen omaa lähtöaikaa. 

EmiTag nollataan lähtöportille tultaessa 2 minuuttia ennen lähtöä. Kartan saa ottaa 15 s ennen 

lähtöä. Kartat ovat sankossa, josta kilpailija itse ottaa kartan. Lähdöstä myöhästynyt kilpailija 

ilmoittautuu toimitsijalle ja hänet ohjataan heti lähtöön. 

 

Takaa-ajo 

 

Kilpailijat järjestyvät lähtökarsinoihin, 2 kpl, omalle paikalleen 5 min ennen ensimmäistä 

lähtöä. EmiTagien nollaus tapahtuu ennen lähtökarsinaan siirtymistä. Kartat ovat 

karttatelineessä, n. 30-50 m lähdöstä, josta kilpailija ottaa oman numeronsa mukaisen kartan. 

H/D21 sarjoissa on 2 kartanvaihtoa. Kilpailija on itse vastuussa, että lähtee omalla ajallaan. 

Lähdön toimitsijat seuraavat lähtöä ja lähtö kuvataan. Varaslähdön ottanut kilpailija hylätään. 

 

Takaa-ajossa on GPS -seuranta kaikille kilpailijoille, GPS laite kiinnitetään karttatelineeseen 

viimeistään 10 min ennen lähtöä. 

 

Lähtöajat takaa-ajossa: 

 

D21 ensimmäinen lähtö 13.00 ja seuraavat kilpailijat sprintin tuloksen määrittämän aikavälin 

mukaisesti. D21 sarjan aaltolähtö on 13.05 eli kilpailijat, jotka jäävät yli 5 minuuttia sprintin 

voittajasta lähtevät yhteislähdössä 13.05. 

 

H21 ensimmäinen lähtö 13.15 ja seuraavat kilpailijat sprintin tuloksen määrittämän aikavälin 

mukaisesti. H21 aaltolähtö on klo 13.20 eli kilpailijat jotka sprintissä sprintissä yli 5 

minuuttia voittajasta lähtevät yhteislähdössä 13.20. 

 

Kansallinen kilpailu 

 

Lähtöväli on 2 minuuttia. Kilpailija kutsutaan lähtöportille 2 minuuttia ennen lähtöaikaa. 

EmiTag nollataan portille saavuttaessa. Kartan saa 15 s ennen omaa lähtöä. Kartat ovat 

sankoissa, josta kilpailija ottaa itse oman sarjansa kartan. H/D11 ja H/D 13 sarjoissa kartan 



saa 1 minuutti ennen lähtöä. Tarvittaessa toimitsija auttaa kartan asettamisessa 

karttatelineeseen H/D11-13 sarjoissa. 

 

 

Rastit ja leimaus: 

Emitag-leimaus. Rastit ovat tolpassa kapeilla urilla uran sivussa ja luistelubaanoilla keskellä 

uraa. Koodit ovat rastileimasimessa ja koodit näkyvät uralle päin. 

 

Sarjat ja matkat: 

Katso erillinen taulukko. 

 

Maali: 

Emitag rekisteröi maaliintulon maaliviivalta ilman maalileimausta. Maaliintulosuunta vaihtuu 

Optiwaxcupin sprintin jälkeen. Takaa-ajolähtökilpailussa maaliintulojärjestys ratkaisee 

tulokset. Maalituomari ratkaisee tarvittaessa voittajan. Maaliviivan läheisyydessä ei saa 

liikkua muutoin kuin maaliintulon yhteydessä. Maaliviivan ylityksen jälkeen kilpailija siirtyy 

leimantarkistukseen, ja siitä ajanottorakennuksen takaa verryttelyalueelle. Mikäli kilpailija 

käyttää kahta Emitagia, vain varsinainen tagi luetaan ensisijaisesti. Kilpailija pitää 

varataginsa etäällä lukulaitteesta. Varatagi luetaan tarvittaessa. 

 

Ensiapu:  

Ensiapupiste sijaitsee ajanottorakennuksen läheisyydessä. Lisäksi ensiapuvälineitä löytyy 

Peuransarven sisätiloista sekä maastossa päivystävältä ensiapuhenkilöstöltä.  

 

Pesu ja pukeutuminen: 

Peuransarven liikuntasalissa on lämmin pukutila käytettävissä. Tilassa ei saa säilyttää 

varusteita, maskia on käytettävä ja turvavälit pidettävä. Pesutiloja ei ole käytettävissä.  

 

Ravintolapalvelut:  

Peuransarven sisätiloista löytyy kahvio ja tarjolla on keittolounas. Maksu käteisellä tai 

kortilla.  

 

Palkinnot: 

 

Optiwax Cupin sarjoissa palkitaan 3 parasta, Ranuan osakilpailussa palkitaan takaa-ajon 5 

parasta. D11, H11, D13 ja H13 sarjoissa kaikki osanottajat palkitaan. 

Kansallisen kilpailun kaikissa sarjoissa voittajat palkitaan, H70 ja H80 sarjoissa 2 parasta 

palkitaan 

Kansallisen kilpailun palkinnot voi noutaa infosta heti kilpailun tulosten selvittyä. 

 

Optiwax Cupin palkintojen jaon aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. 

 


