
Matti Nykäsen muistokilpailut
8.-9.1.2022
Jyväskylä, Laajavuori

Aikataulu

Perjantai 7.1.2022

15:00-19:00 vapaa harjoitus (molemmat mäet: HS68 ja HS108
19:30-20:00 joukkueenjohtajien kokous (mäkikahvio ja Teams)

Lauantai 8.1.2022, Matti Pullin mäki HS68
sarjat:      Mäkihyppy veteraanit avoin

     SM mäkihyppy ja yhdistetty T16, P16 ja N18
     SM pienmäki mäkihyppy ja yhdistetty NYL, M18 ja MYL

08:00-08:30 pituusmittaukset (pikkumäkien kopit)
08:00-09:00
09:00

numeroiden nouto joukkueittain
koekierros ja kaksi kilpailukierrosta
veteraanit avoin, T16, P16 ja N18

11:00 tauko
11:15
11:15

mäki palkintojenjako T/P16 (3 parasta per sarja)
koekierros ja kaksi kilpailukierrosta
NYL, M18 ja MYL

13:00
13:15
13:30

tauko
mäki palkintojenjako loput (3 parasta per sarja)
tauko

14:15
14:45
14:50
15:30
15:45

YH hiihto-osuus 5 km T16, P16 ja NYL
tauko
YH hiihto-osuus 7,5 km M18 ja 10 km MYL
tauko
YH palkintojenjako (3 parasta per sarja)



Sunnuntai 9.1.2022 Matti Nykäsen mäki HS108
sarjat:      Mäkihyppy veteraanit avoin

     Modeo Cup N18, M18, NYL ja MYL

09:00-09:40 numeroiden nouto joukkueittain
10:00
10:30
11:00
11:15
11:45
12:00

koekierros
1. kilpailukierros
tauko
2. kilpailukierros
tauko
palkintojenjako (3 parasta per sarja)

 Ilmoittautumiset
Seuroittain Kilmon kautta 30.12.2022 klo 19 mennessä. Ei
jälki-ilmoittautumisia.

Osanotto- ja hissimaksut
32 EUR / urheilija / kilpailu, minkä lisäksi erillisenä sarjana
mäkihyppy ja yhdistetty 47 EUR / urheilija.
Perjantain vapaiden harjoitusten hissimaksu 20 EUR maksetaan
tilille FI50 5290 0220 1238 04 viitteellä 11099

Vapaat harjoitukset
Vapaissa harjoituksissa perjantaina hypätään samaan aikaan
HS108 ja HS68 mäistä. Torstaina 6.1. mäet on varattu
kilpailutapahtumaa edeltävään kunnostukseen. Yhtäaikaisissa
lähetystilanteissa HS108 mäen hyppääjät lähetetään ennen HS68
mäen hyppääjiä. Jokaisella urheilijalla tulee olla seuransa
järjestämä lähettäjä joka vastaa hyppyyn lähettämisestä ja edellä
mainitun ohjeistuksen noudattamisesta. Nousuhississä ja sille
johtavalla siirtymällä urheilijoiden tulee huolehtia riittävien
turvavälien säilyttämisestä myös mahdollisissa jonotustilanteissa.

Palkitseminen
Kilpailuissa palkitaan kunkin sarjan kolme parasta. Mäkihypyssä
palkinnot jaetaan lauantain ja sunnuntain kilpailujen yhteydessä



Matti Nykäsen mäen edustalla ja yhdistetyssä hiihtostadionilla
kilpailujen päättymisen jälkeen.

Covid-19 ohjeistus
Tulethan paikalle vain terveenä. Jos alat oireilla tapahtuman
aikana, poistu paikalta viipymättä. Mäkikahvion WC-tilojen
jonotuksen yhteydessä on tarjolla kasvomaskeja ja sitä ennen
käsidesipiste. Mäkikeskuksen ympäristöön sijoitetaan myös
käsidesipulloja.

Suosittelemme kaikille tapahtumaan osallistuville kasvomaskin
käyttöä. Mäellä ollessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä muihin
ihmisiin.

Suosittelemme pukeutumaan etukäteen majoitustiloissa tai
autoissanne ja käyttämään niitä kierrosten välisinä aikoina.

Matti Nykäsen mäen tornin hissillä saa kulkea enintään 3 henkilöä
kerrallaan. Samaan hissiin on suositeltavaa mennä saman
autokunnan, harjoitusryhmän tai sellaisten henkilöiden kanssa,
joiden kanssa on muutoinkin lähikontaktissa.

Suksien voitelu
Matti Nykäsen mäen pukuhuonetilan yhteydessä oleva voitelutila
ei ole kilpailujen aikaan käytössä. Välineiden huolto tapahtuu
ulkotiloissa.

Varustekontrolli
Kilpailuissa tullaan valvomaan mäkihyppyvarusteiden
sääntöjenmukaisuutta. Valvontaa ja mittauksia suorittavat
Suomen hiihtoliiton nimeämät henkilöt.

Varusteisiin liittyvät pituusmittaukset järjestetään pikkumäkien
pukeutumistiloissa lauantaina klo 8 - 8.30 etukäteen ilmoitettujen
mittaustarpeiden perusteella M. Nykäsen mäen  alakerran
pukeutumistiloissa ja seuroittain aikataulutetusti ruuhkat välttäen.
Mahdollinen jonotus tapahtuu tilan ulkopuolella, merkityin
turvavälein.



Pituusmittauksessa ja varustekontrollissa osallistujien tulee käyttää
kasvomaskia.

Parkkeeraus
Parkkeeraus tapahtuu mäkihypyn osalta tienvarsipysäköintinä Matti Nykäsen
mäen läheisyydessä ja yhdistetyn hiihto-osuuden osalta Laajavuoren
hiihtostadionin yhteydessä olevalla parkkialueella.

Tiedustelut
Risto Jussilainen (kilpailunjohtaja) 040 518 8487
Jari Siitonen (kilpailujärjestelyt) 040 031 5808
Jouko Meriläinen (hiihto-osuus) 040 415 2534

TERVETULOA JYVÄSKYLÄÄN!
Jyväskylän Hiihtoseura ry.
www.jhs.fi

Yhteistyössä


