
 KEV UUDENVUODEN HIIHTOSUUNNISTUS 31.12.2022–1.1.2023 
 WRE-KILPAILU, MM- JA EM-KATSASTUS, P-P:n AM-KESKIMATKA 

 KILPAILUOHJEET: 

 Säännöt ja ohjeet: 

 Kilpailussa noudatetaan IOF:n WRE-sääntöjä, SSL:n sääntöjä ja järjestäjän antamia 
 ohjeita. 

 Organisaatio: 

 Kilpailun johtaja:  Seppo Linjakumpu p.040 0706 433 

 Kilpailun varajohtaja:  Teemu Tauriainen 

 Kilpailun valvoja/ ratavalvoja  Jarmo Pyhtinen 

 IOF Event Adviser  Tapani Partanen (FIN) 

 Ratamestari:  Santeri Aikio 

 Urasto:  Aki Aikio 

 Tulospalvelu:  Petri Pesonen 

 Lähdön päällikkö:  Hannu Ervasti 

 Maalin päällikkö:  Juha Martikainen 

 Info:  Anu Gretschel 

 Tiedottaja:  Asta Flöjt 044 3085 337, Jukka Rytioja 

 Ravintola:  Kati Mukkala 

 Ensiapu infon läheisyydessä:  Matti Sippola p. 040 565 13 93 (tai 112) 

 Tuomarineuvosto: 

 Kimmo Määttä OH (puheenjohtaja) 

 Antti Häkämies PosPy (jäsen) 

 Arja Lotvonen LaiVe (jäsen) 



 Nettisivut:  kev.fi/suunnistus/hiihtosuunnistus-ski-o/ 

 Sosiaalinen media:  Instagram @kevskioteam 
 Facebook @KEVSuunnistus 

 Paikoitus: 

 Ajoneuvojen pysäköinti on järjestetty kisakeskuksen läheisyyteen Kuusamon 
 Tropiikin P-alueille, osoite on Kylpyläntie 5, 93600 Kuusamo (etäisyys 0-300 m). 

 Info: 

 Kilpailuinfo on sinisessä kontissa parkkialueen reunassa, jossa on myös infotaulu. 

 Kilpailunumerot: 

 Narussa infon välittömässä läheisyydessä parkkialueen reunassa. Kilpailunumero 
 kiinnitetään oikean reiden etuosaan. Varatkaa omat hakaneulat mukaan. Infosta voi 
 ostaa tarvittaessa, 1 €/4 kpl. Kumpanakin päivänä käytetään samoja numeroita.  Jos 
 kilpailija osallistuu eri päivinä eri sarjoihin, kilpailunumero vaihtuu  . Numeroita 
 ei tarvitse palauttaa. 

 Vuokra-emiTag: 

 Järjestäjä varaa vuokra emiTagin niille kilpailijoille, jotka eivät ole ilmoittaneet 
 emiTag-numeroa ilmoittautumisen yhteydessä. Vuokrakortin hinta on kilpasarjoissa 
 10e/päivä tai 15e/2päivää. Kortit ovat noudettavissa infosta, maksu käteisellä tai 
 kortilla. Palauttamattomasta kortista peritään 100 € korvaus! 

 Voitelu ja fluorivoiteet: 

 Voitelu tapahtuu ulkona omilla välineillä. Järjestäjä ei tarjoa kilpailijoille tiloja suksien 
 voiteluun. WRE-sarjoissa M21 ja W21 on voimassa fluorivoiteiden käyttökielto. 
 Erillistä sitoumuslomaketta ei tarvitse allekirjoittaa. 

 Verryttely ja suksien testaus 



 Verryttely ja suksien testaus tapahtuu verryttelyladulla, joka sijaitsee kylpylähotellin 
 läheisyydessä kulkevalla valoladulla. Katso kilpailukeskuskartta. Kilpailualueelle 
 meneminen ei ole kilpailusuorituksen ulkopuolella sallittu. 

 Lähtö 

 Lähtöpaikka sijaitsee molempina päivinä kilpailukeskuksen välittömässä 
 läheisyydessä (etäisyys n. 100-200 m). Lähtöön ei ole erillistä viitoitusta, reitti 
 lähtöön alkaa maalialueen läheisyydestä. Lauantaina lähtöön mennään golfkentän 
 väylän reunassa kulkevaa baanaa pitkin, sunnuntaina maalista etelään kulkevaa 
 baanaa pitkin. 

 Toiminta lähtöpaikalla 

 -3min: kilpailija kutsutaan lähtöön. EmiTagin nollaus. 

 -2min: mallikartta nähtävillä. 

 -1min: siirrytään oman sarjan karttaämpärin kohdalle. 11- ja 13-vuotiaat saavat ottaa 
 kartan. 

 -15 sek: kilpailija ottaa kartan lähdön toimitsijan komennolla ”kartat!” 

 0: Kilpailija starttaa oman karttaämpärinsä kohdalta. Varaslähdön ottanut kilpailija 
 hylätään. 

 H11 ja D11 -sarjoissa kilpailijalla saa olla saattaja. 

 Kilpailukartta: 

 Kilpailukartta on tulostekartta. Kartan koko on A4. Sprintissä mittakaava on kaikilla 
 sarjoilla 1:5000. Keskimatkan kilpailussa mittakaava on 1:10000 tai 1:7500. 
 Sarjakohtaiset tiedot ilmoitetaan erillisessä taulukossa “Sarjat, matkat ja 
 mittakaavat”. Rastien koodit ovat kartassa rastin järjestysnumeron vieressä. 

 Keskimatkan kilpailussa sarjoilla H21, H20, H35, D21, D20 ja D35 on kartanvaihto. 
 Kartat ovat rullalla telineessä kartanvaihtopaikalla. 

 Karttoja ei kerätä maalissa pois. 

 Kilpailumaasto: 



 Maasto on pääosin mäntykangasta, jota halkovat golfkentän väylät, lammet ja suot. 
 Korkeuserot ovat vähäisiä, mutta paikoin jyrkkiä. Maastopohja on hyvä, joten uratkin 
 ovat pääosin hyvässä kunnossa. Jonkin verran kantoja ja risuja on. 

 Kilpailualueen läpi kulkee moottorikelkkareitti, jolla liikkuu todennäköisesti jonkin 
 verran kelkkailijoita kisaviikonlopunkin aikana. Tämän seurauksena maastossa on 
 myös jonkin verran ylimääräisiä kelkkauria. Karttaan merkityt kisaurat on lanattu, ja 
 ne erottuvat villien kelkkailijoiden tekemistä, lanaamattomista urista. 
 Moottorikelkkareittiä voidaan käyttää myös reitinvalinnoissa. Reitti on kuitenkin 
 “alkukauden kunnossa”, eli ura on töyssyinen ja jonkin verran maa-ainesta on 
 noussut kaasuttelun seurauksena pintaan etenkin ylä- ja alamäkien kohdalla. 
 Kilpailijan tulee noudattaa varovaisuutta sekä kalustonsa että moottorikelkkojen 
 suhteen kelkkareitillä liikkuessaan. 

 Uraston yhteispituus on 26,7 km jakautuen seuraavasti: 

 Katkouraa  leveys n. 1m  16,4 km 

 Kapeaa luistelu-uraa  leveys n. 1,5–3 m     1,8 km 

 Leveää luistelu-uraa  leveys yli 3 m  6,9 km 

 Moottorikelkkareitti  leveys vaihtelee  1,6 km 

 Kielletyt alueet: 

 Mökkien pihamaat ja karttaan kielletyksi merkityt alueet ovat kiellettyjä alueita. Osa 
 alueen vesistöistä on ylitettäviä ja osa kiellettyjä ylittää. Huomioi 
 hiihtosuunnistuskartan kuvausohje. 

 Kilpailut järjestetään Kuusamo Golf Ry:n myötävaikutuksella.  Golfkentän väylät 
 ovat ehdottomasti kiellettyjä alueita  kilpailijoilta.  Väylät saa ylittää vain paikoista, 
 joissa virallinen kisaura ylittää väylän. Vaikka väylälle menisi kuntohiihtäjän suksen 
 jäljet, villin kelkkailijan jälki tai porojen tallaama polku, ei kilpailija saa niitä käyttää. 
 Noudattamalla sääntöä turvataan mahdollisuus järjestää alueella 
 hiihtosuunnistustapahtumia myös tulevaisuudessa. 

 Karttaan golfväylät on kuvattu osittaisella kielletyn alueen rasterilla. Ratkaisu on 
 tehty, jotta ratapainatus ja urat olisivat luettavissa täydestä vauhdista. Kuvauksesta 
 huolimatta  koko väylä urien ulkopuolella on kielletty  hiihtää. Kaikkein kriittisimpiin 
 paikkoihin on laitettu kielletyn alueen nauhaa, ja maastossa liikkuu kilpailun aikana 
 valvojia. Kielletyllä alueella liikkuminen johtaa hylkäykseen. 



 Rastit ja leimaus: 

 Kilpailussa on käytössä EmiTag -leimaus. Leimasinyksiköt ja rastiliput on kiinnitetty 
 tolppaan, joka on sijoitettu uran sivuun. Mallirasti on infon läheisyydessä 
 parkkialueen reunassa. 

 Kilpailijan on käytettävä kilpailussa lähtölistan mukaista EmiTagia. Väärää tagia 
 käyttänyt kilpailija hylätään. Kilpailija on itse vastuussa taginsa oikeellisuudesta. 
 Lisäksi kilpailijalla on oikeus käyttää toista varatagia, joka on kiinnitettävä samaan 
 ranteeseen kuin varsinainen tagi. Huom! Katso toimintaohjeet kohdasta “Maali.” 

 Rastia ei tarvitse koskettaa emiTagilla, vaan leimaus rekisteröityy käyttämällä tagia 
 noin 40cm päässä leimasinyksiköstä.  Missään tapauksessa  leimasinta EI SAA 
 LYÖDÄ!! 

 Viitoitukset: 

 Viimeiseltä rastilta maaliin on viitoitus. 

 Maali: 

 Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. Kilpailusuoritus päättyy maaliviivan ylittämiseen, 
 erillistä maalileimausta ei tarvita. Tulospalvelun sujuvuuden varmistamiseksi 



 maaliviivan läheisyyteen ei saa mennä oman kilpailusuorituksen ulkopuolella emiTag 
 taskussaan. Myös keskeyttäneiden kilpailijoiden on ilmoittauduttava maalissa. 

 Varatagia käyttävät kilpailijat poistavat varatagin ranteestaan ennen siirtymistä 
 leimantarkastukseen ja pitävät sen selkänsä takana kunnes varsinainen tagi on 
 luettu. Varatagi voidaan lukea tarvittaessa. 

 Maali sulkeutuu kello 14.00 

 Keskeyttäneet kilpailijat: 

 Keskeyttäneiden kilpailijoiden on tultava maalin läpi tai jos se ei ole mahdollista, niin 
 keskeyttäneiden on ilmoittauduttava maalissa emiTag tarkastuspisteessä. 

 Ravintola: 

 Paikalla on kisaravintola, jossa on myynnissä pullaa, kahvia, teetä ja makkaraa. 
 Maksuvälineenä käy käteinen ja korttimaksu. Maalissa lämmintä mehua. 

 WC 

 Kilpailukeskuksessa on kaksi bajamajaa. Lisäksi hotellin vastaanoton yhteydessä on 
 vessoja. 

 Pukeutuminen ja peseytyminen: 

 Kilpailukeskuksessa ei ole varattu pukeutumis- tai peseytymistiloja. Tropiikin kylpylä 
 kisakeskuksessa ja kaupungin keskustan lähellä sijaitseva uimahalli ovat 
 käytettävissä korvausta vastaan. (Uimahalliin sisälle lauantaina klo 15 mennessä, 
 sunnuntaina suljettu). 

 Ensiapu: 

 Ensiavussa toimiva Matti Sippola on paikalla kisakeskuksen infon läheisyydessä ja 
 hänet tavoittaa myös numerosta p. 040 5651393. Moottorikelkka ja reki on varattuna 
 potilaskuljetukseen maastosta. Yleinen hätänumero on 112. 



 Lähtöajat ja Tulokset: 

 Lähtöajat, tulokset ja väliajat löytyvät päivittäin tulospalvelun sivuilta, 
 http://www.pptiming.com/ 

 Palkinnot: 

 Palkinnot molempien päivien yhteistuloksen perusteella jaetaan infosta sunnuntaina 
 tulosten selvittyä. Yhteiskisassa palkittavien määrä selviää erillisestä taulukosta. 
 H/D11 ja H/D13 -sarjoissa palkitaan kaikki. Sunnuntain kisa on samalla 
 Pohjois-Pohjanmaan aluemestaruuskilpailu, kolme parasta alueen seuraa edustavaa 
 voi hakea palkintonsa infosta. 

 Avoimet sarjat: 

 Avointen sarjojen lähtö tapahtuu lauantaina ja sunnuntaina klo 11-12.30. Lähtöpaikka 
 on sama kuin kilpasarjoilla. Ilmoittautuminen Rastilippu-sovelluksella tai 
 kilpailukeskuksen infoon klo 10-11.30. Tarjolla on A-, B- ja C- radat. Hinta on 20€ 
 /päivä sisältäen emiTag-vuokran. Hinta on sama myös omaa tagia käyttäville. 
 Ratapituudet näkyvät sarjat ja matkat -taulukossa. 

 Suositellaan maksamista Rastilipulla. Maksun voi suorittaa myös infossa käteisellä 
 tai kortilla. Myös liikuntaedulla voi maksaa, valitse seuraavat tilit: 
 Eazybreak  /Kuusamon keilahalli,  Edenred  /Kuusamon Erä-Veikot  ry/Keilahalli, 
 Smartum  /Kuusamon Erä-Veikot ry.,  ePassi  /KEV. Liikuntaedun  maksamisen lisäksi 
 pitää muistaa ilmoittautua, se onnistuu joko Rastilipulla tai infossa. Ja infosta 
 haetaan numero. 

 EmiTagin käyttö myös avoimissa sarjoissa on turvallisuussyistä pakollista. Ilmoita 
 infoon, mikäli et halua aikaasi julkiseksi. Avoimet sarjat käyttävät samaa maalia 
 kilpasarjojen kanssa. Myös avoimet sarjat käyttävät numeroita, ne saa infosta. 
 Palauta vuokrattu emiTag infoon. Palauttamattomasta emiTagista peritään 100€ 
 maksu. Avointen sarjojen osallistujat osallistuvat palkinnon arvontaan päivittäin, 
 arvonta tapahtuu klo 12, voittajan nimi näkyy infotaululla tämän jälkeen, palkinnon 
 saa infosta. 

 Valokuvaus 

 Tapahtumasta otetaan kuvia ja videoita, jotka julkaistaan   sivuston kuvagalleriassa, 
 Facebook-sivustolla, Instagram-sivustolla tai YouTube-kanavalla. Järjestäjä varaa 

http://www.pptiming.com/


 oikeuden käyttää tapahtumaan osallistujista (suunnistajista, yleisöstä jne.) otettuja 
 kuvia ja videoita tapahtuman markkinoinnissa. 

 Yksityisyys 

 Tilaisuuteen rekisteröitymällä osallistuja hyväksyy nimen rekisteröinnin 
 osallistujalistoihin ja julkaisemisen tuloslistoissa. 

 TERVETULOA SUUNNISTAMAAN JA VIETTÄMÄÄN UUTTA VUOTTA 
 KUUSAMOON! 

 Kuusamon Erä-Veikot/ Suunnistusjaosto 


