
Kilpailukutsu
KEV:n Uudenvuoden hiihtosuunnistus, WRE
Pohjois-Pohjanmaan AM-keskimatka
Kansallinen sprintti
31.12.2022–1.1.2023

Kilpailuorganisaatio
Kilpailun järjestäjä: Kuusamon Erä-Veikot Ry / suunnistusjaosto.
Kilpailun johtaja: Seppo Linjakumpu, varajoht. Teemu Tauriainen
Tiedottaja: Asta Flöjt
Ratamestariryhmän johtaja: Santeri Aikio
Kilpailun valvoja: Jarmo Pyhtinen, PosPY.
IOF Event Adviser: Tapani Partanen
Lähtö: Hannu Ervasti
Maali: Juha Martikainen

Ohjelma, sarjat ja matkat
31.12.2022 kansallinen sprintti ja WRE. 1.1.2023 kansallinen pidennetty keskimatka ja WRE,
joka on myös Pohjois-Pohjanmaan AM-keskimatka. Kansallisen ja avoimen AM-kilpailun
sarjat ovat H/D 11, 13, 15, 17, 20, 35, 45, 55, 60, 65, 70, 75 ja 80. WRE-kilpailun sarjat ovat
M/W21. AM-kilpailuun osallistuvat kaikissa sarjoissa Pohjois-Pohjanmaan alueen seuroja
edustavat kilpailijat. AM-mitalit jaetaan myös M/W21 -sarjoissa. Osallistujilla on oltava
lisenssi. Sarjojen M/W21 kilpailijoilla on oltava IOF-ID.

Kilpailuissa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita. WRE-kilpailussa
noudatetaan IOF:n kansainvälisiä lajisääntöjä.

Lähdöt ja leimausjärjestelmä
Kilpailuissa on väliaikalähtö, ensimmäiset lähdöt molempina päivinä kello 11. WRE-
kilpailussa lähtöjärjestys määräytyy WRE-pisteiden mukaan.
Kilpailussa käytetään EmiTag-leimausjärjestelmää. Järjestäjä varaa vuokrakortin kilpailijoille,
jotka eivät ole ilmoittaneet EmiTag-numeroa ilmoittautumisen yhteydessä. Vuokrakortin
hinta on 10 € sisältäen molemmat päivät.

Kartta ja kilpailun kesto
Hiihtosuunnistuskartta 2020, ajantasaistus 2022 (Tapio Tahkola), tulostekartta. Kartan koko
on molempina päivinä A4. Sprinttikilpailussa mittakaava on 1:5000 ja pidennetyn
keskimatkan kilpailussa 1:10000 tai 1:12500. Käyräväli on 5 metriä.
Arvioidut voittoajat ovat sarjoissa M/W21 sprintissä 15 minuuttia ja pidennetyllä
keskimatkalla 50 minuuttia. Muiden sarjojen voittoajat ovat vastaavat suhteessa
sääntömääräisiin ihanneaikoihin.

Osanottomaksut ja ilmoittautuminen
Osanottomaksut sarjoilla H/D11-15 20€ / kilpailu, sarjoilla H/D17-20 ja 35-85 30€/kilpailu
ja sarjoilla M/W21 35€/kilpailu.



Ilmoittautumiset IRMA-järjestelmää tai IOF eventoria käyttäen. 1. ilmoittautumisporras
25.12.2022. Jälki-ilmoittautuminen 28.12.2022 mennessä 1,5-kertaisin maksuin.
Ilmoittautumiset tehdään IRMA-järjestelmässä tai IOF Eventorissa.

Kilpailumaasto ja kilpailukeskus
Kilpailumaasto on pääosin mäntykangasta, jota golfkentän väylät halkovat.
Harjoittelukieltoalue on esitetty oheisessa kartassa. Kilpailukeskus on Holiday Club
Kuusamon Tropiikin yhteydessä. Paikoitus on kilpailukeskuksen läheisyydessä Kuusamon
Tropiikin ja hiihtoladun parkkipaikoilla.

Saapuminen, majoitus ja ruokailut
Kuusamoon voi saapua julkisia liikennevälineitä käyttäen linja-autolla tai lentäen Helsingistä.
Schengen-alueelta saapuvilta kilpailijoilta ei vaadita viisumeita. Schengen-alueen ulkopuolelta
saapuvilta saatetaan vaatia viisumia. Heitä kehotetaan ottamaan yhteys ulkoministeriöön
matkustusasiakirjoja koskevissa kysymyksissä. Järjestäjä ei tarjoa kilpailijoille
kuljetuspalveluita.
Kuusamon ja Rukan alueella on runsaasti majoitus- ja ravintolatarjontaa.

WC, pesu ja pukeutuminen
WC-tiloina on kisakeskuksessa bajamajat / kylpylän wc. Kilpailukeskuksessa ei ole erikseen
järjestettyjä pukeutumistiloja tai pesupaikkaa. Kuusamon Tropiikin kylpylä on käytettävissä.

Harjoittelu
Kuusamon latuverkosto on harjoittelukieltoaluetta lukuunottamatta kilpailijoiden vapaasti
käytettävissä. Kuusamon alueelle tehdään mahdollisesti myös harjoitusurasto kilpailuja
edeltävälle viikolle. Harjoittelumahdollisuuksista tiedotetaan tarkemmin kilpailun
nettisivuilla.

Yhteystiedot
https://kev.fi/suunnistus/hiihtosuunnistus-ski-o/


