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JOUKKUEJOHTAJIEN KOKOUSMATERIAALI
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1. Kilpailuorganisaatio

Kilpailunjohtaja Veikko Ahonen

Kilpailun sihteeri Jonna Haapamäki-Syrjälä

Ratamestari Erkki Virkalahti

Stadionpäällikkö Mikael Kangasniemi

Tulospalvelu Esa Harlin

Poolialue infopiste, Pirkko Niiranen

Ensiapu Haapamäen VPK, 

Seppo Viikki

Turvallisuuspäällikkö Mika Huuskola



2. Tuomarineuvosto

Kilpailun TD Esa Ryynänen

Kilpailun TDA Joona Viholainen

Kilpailunjohtaja Veikko Ahonen

Sihteeri, Jonna Haapamäki-Syrjälä



3. Aikataulut lauantai 15.1

9:15 radat suljetaan

9:30 N18

10:30 N20

12:00 M18

13:00 M20

Palkintojen jako kunkin sarjan tulosten valmistuttua



4. Lähtöjärjestys löytyy tästä linkistä
Lähtöjärjestyksen muodostamisessa on käytetty voimassa olevaa FIS pistelistaa nro 4.

Karsinnan lähtöryhmät, ikäluokka 20

Joukkueiden numerointi tehdään alustavassa ilmoittautumisessa annetun kokoonpanon perusteella seuraavasti: 

• Jokaiselle kilpailijalle haetaan sen hetkisen voimassa olevan FIS-listan mukaiset distance-pisteet. 

• Jos urheilijalla ei ole lainkaan FIS-pisteitä, käytetään arvoa 400. 

• Joukkueen pistemäärä on sen jäsenten pisteiden summa. 

• Pienimmän pistemäärän joukkue saa pienimmän kilpailunumeron, muut pistemäärän mukaisessa järjestyksessä 

suurenevan numeron 

• Jos joukkueilla on sama pistemäärä, pienimmän numeron saa se joukkue, jonka urheilijalla on pienin pistemäärä. Jos 

nekin ovat samat, arpa määrää järjestyksen. 

Joukkueen lähtöpaikka määräytyy lopullisen kokoonpanon ilmoittamisen jälkeen uusimalla edellä kuvattu laskenta. 

Lähtöpaikka ei siis ole sama kuin kilpailunumero. Mikäli joukkueen kokoonpanoon tulee muutoksia kokoonpanojen 

julkistamisen jälkeen, joukkue sijoitetaan viimeiselle lähtöpaikalle. Jos muutoksia on useammalla kuin yhdellä joukkueella, 

säilyy näiden joukkueiden keskinäinen lähtöjärjestys ennallaan.

Karsinnan lähtöryhmät, ikäluokka 18

Joukkueiden numerointi tehdään alustavassa ilmoittautumisessa annetun kokoonpanon 

perusteella seuraavasti: 

• Jokaiselle kilpailijalle haetaan ilmoittautumisten päättymispäivänä julkaistuna olevan FIS-listan pisteet. FIS-pisteistä 

(distance tai sprint) käytetään urheilijalle edullisempaa pistemäärää. 

• Jos urheilijalla ei ole lainkaan FIS-pisteitä, käytetään arvoa 600. 

• Joukkueen pistemäärä on sen jäsenten pisteiden summa. 

• Pienimmän pistemäärän joukkue saa pienimmän kilpailunumeron, muut pistemäärän mukaisessa järjestyksessä 

suurenevan numeron 

• Jos joukkueilla on sama pistemäärä, pienimmän numeron saa se joukkue, jonka urheilijalla on pienin pistemäärä. Jos 

nekin ovat samat, arpa määrää järjestyksen. 

Joukkueen lähtöpaikka määräytyy lopullisen kokoonpanon ilmoittamisen jälkeen uusimalla edellä kuvattu laskenta. 

Lähtöpaikka ei siis ole sama kuin kilpailunumero. Mikäli joukkueen kokoonpanoon tulee muutoksia kokoonpanojen 

julkistamisen jälkeen, joukkue sijoitetaan viimeiselle lähtöpaikalle. Jos muutoksia on useammalla kuin yhdellä 

joukkueella, säilyy näiden joukkueiden keskinäinen lähtöjärjestys ennallaan.

Ilmoittautuneet sarjoittain

N 18 24 M18 22
N 20 24 M20 17

http://esahoo.fi/nsmkeuruu2022.htm


5. Sääennuste 

Esimerkki



6. Latujen kunnostus

Rata kunnostetaan iltayön aikana. Pyritään 

pehmentämään jäiset kohdat.



7. Muutokset alkuperäisiin

ohjeisiin Esimerkki

SUNNUNTAIN VIESTIÄ KOSKIEN

NSM Keuruu tuomarineuvosto 15.1. klo 13

Turvallisuussyiden vuoksi muutokset sunnuntain 16.1. viestikilpailuun

Naisten viesti 3*4km, kaikki osuudet hiihdetään vapaalla hiihtotavalla.

Miesten viesti 3*6km kaikki osuudet hiihdetään vapaalla hiihtotavalla.

Kilpailun layout muuttuu seuraavasti: Lähdön ja vaihdon paikkoja 

vaihdetaan keskenään. Lähtö tapahtuu siis samalta suoralta kuin 

lauantain väliaikalähtö, mutta vastakkaiseen suuntaan. Vaihto siirretty 

entisen lähtöpaikan paikalle. Kierroksille lähdöt vaihdon läpi.

Stadion- ja ratakartat vaihdetaan nettisivuille ja esitellään myös tässä 

materiaalissa.



8. Stadionkartta



9. Ratakartta



10. Harjoitteluajat ja -radat
Esimerkki

• Kilpalatu on auki 
(muutokset mahdollisia mikäli latua pitää kunnostaa)
• Sunnuntaina aamulla 7:00-9:15 kun suljetaan

• Latu on suljettu kunnostamisen aikana
• Kilpailun aikana liikkuminen kilpailuradalla on kielletty –

MYÖS POOLIRYHMILTÄ KILPAILURADALLA LIIKKUMINEN 
ON KIELLETTY

• Verryttely ja testilatu sijaitsee stadionilta hotellin 
suuntaan.



11. Erityisohjeet
Esimerkki

HUOMIOI kilpailupäivää koskevat muutokset, 
jotka esitetty kohdassa 7

Lähtö on auralähtö – 3 lähtökaistaa – 25 m 
kaistoitus

Maalisuora
Maalisuoralla 3 kaistaa

Sauvahuolto
Järjestäjällä ei ole sauvahuoltoa, oma huolto radan 
varressa – ei stadionilla. 
NOUDATETTAVA EHDOTONTA VAROVAISUUTTA!



12. TD:n ohjeet 

Rata on kapea ja keli vauhdikas, ajatus mukana

kilpailussa.

Hyvää ja turvallista kilpailupäivää.

Tutustukaa järjestäjien antamiin ohjeisiin!



13. Järjestäjän yleisohjeet

• Kilpailunumerot kilpailutoimistosta (Hotelli Keurusselkä) 

Sisäänkäynti pääovesta oikealle n. 30 m. 
HUOM. Ei käytetä hotellin pääovea kilpailutoimistoon mentäessä.

• Kilpailutoimisto auki la 17-20 ja su 8-12

• Numero palautetaan maalissa olevaan laatikkoon

• Sunnuntain kilpailussa käytetään nilkkatunnistinta. 

1 tunnistin per kilpailija, laitetaan vasempaan nilkkaan. 

Tunnistimet jaossa lähtöön/vaihtoon mentäessä ja luovutus 

maaliin.



13. Järjestäjän yleisohjeet jatkuu

▪ Palkintojen jako sarjoittain tulosten selvittyä. 

Seremonian yhteydessä voittajahaastattelut sekä 

median haastattelut.

▪ Kilpailukeskuksessa ei kilpailijoille ja huoltajille ole 

sisätiloja käytettävissä.



14. Korona ohjeistus

Kilpailupaikalle vain terveenä

Suosittelemme pikatestin tekemistä ennen 

kilpailupaikalle saapumista

Suosittelemme maskin (FFP2) käyttöä kilpailupaikalla

Kontakteja tulee välttää ja pitää turvavälit

Kilpailupaikalla ei ole käytössä mitään sisätiloja 

kilpailijoille ja huoltajille (pl ennakkoon varatut 

huoltokopit, jossa henkilömäärää rajoitetaan)

Tapahtumassa noudatetaan viranomaisten sen 

hetkisiä määräyksiä


