
Nuorten SM 2022

Keuruu, 14.-16.1.2022

JOUKKUEJOHTAJIEN KOKOUSMATERIAALI

SPRINTTI pe 14.1.2022

N 18,20,23 1,2 km (P), FIS
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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

Tuomarineuvoston jäsen sprintti Sami Hildén

Kilpailunjohtaja Veikko Ahonen

Sihteeri, Jonna Haapamäki-Syrjälä



3. Aikataulut perjantai 14.1 

8:15 radat suljetaan

8:30 karsinta N18,20,23

n. 10:00 erävaiheet ja finaalit N18,20,23

Viimeisen finaalin jälkeen radat avataan (ei lähtö ja maalisuora)

12:15 radat suljetaan

12:30 karsinta M18,20,23

n.14:00 erävaiheet ja finaalit M18,20,23

16:30-19 lauantain kilpailun latuihin tutustuminen

Palkintojen jako kunkin sarjan tulosten 

valmistuttua



4. Lähtöjärjestys

Lähtöjärjestyksen muodostamisessa on käytetty voimassa olevaa FIS pistelistaa nro 4.

Karsinnan lähtöryhmät, ikäluokat 20 ja 23
• Lähtöryhmän 1 muodostavat 20 eniten FIS:n sprinttipisteitä saanutta kilpailijaa.

• Lähtöryhmän 2 muodostavat loput FIS:n sprinttipisteitä saaneet kilpailijat. 

• Lähtöryhmän 3 muodostavat ne kilpailijat, joilla on vain FIS:n distancepisteitä. 

• Lähtöryhmän 4 muodostavat ilman FIS-pisteitä olevat kilpailijat

Sarjan alussa lähtevät lähtöryhmän 1 kilpailijat, joiden keskinäinen järjestys arvotaan. 

Seuraavaksi lähtevät lähtöryhmän 2 kilpailijat pisteidensä mukaisessa järjestyksessä, parhaiten menestynyt 

ensimmäisenä. Seuraavaksi lähtevät lähtöryhmän 3 kilpailijat pisteidensä mukaan järjestyksessä, parhaiten 

menestynyt ensimmäisenä. Sarjan lopussa lähtevät lähtöryhmän 4 kilpailijat arvotussa järjestyksessä. 

Karsinnan lähtöryhmät, ikäluokka 18

• Lähtöryhmän 1 muodostavat FIS-pisteitä saaneet kilpailijat. 

• Lähtöryhmän 2 muodostavat kilpailijat, joilla ei vielä ole pisteitä. 

Sarjan alussa lähtevät lähtöryhmän 1 kilpailijat pisteidensä mukaisessa järjestyksessä, parhaiten menestynyt 

ensimmäisenä. Sarjan lopussa lähtevät lähtöryhmän 2 kilpailijat arvotussa järjestyksessä. 

FIS-pisteistä (distance tai sprint) käytetään urheilijalle edullisempaa pistemäärää.

Ilmoittautuneet sarjoittain
N 18 80 M18 86
N 20 53 M20 54
N 23 34 M23 36



5. Sääennuste 

Esimerkki



6. Latujen kunnostus

Ladut ajetaan aamulla klo 5 alkaen. 

Latupartio käytettävissä tarvittaessa.



7. Stadionkartta

Esimerkki



8. Ratakartta



9. Harjoitteluajat ja -radat
Esimerkki

• Kilpalatu on auki 
(muutokset mahdollisia mikäli latua pitää kunnostaa)
• Torstaina klo 15-21
• Perjantaina aamulla aina 8:15 asti kun suljetaan
• Karsinnan (N/M) jälkeen aina 15 min ennen erävaiheen 

alkua
• Naisten finaalin jälkeen aina 12:15 asti kun suljetaan

• Latu on suljettu erien välissä
• Latu on suljettu kunnostamisen aikana
• Kilpailun aikana liikkuminen stadionilla ja maalialueella kielletty

• Verryttely ja testilatu sijaitsee stadionilta hotellin suuntaan.



10. Erityisalueet kilparadalla
Esimerkki

Maalisuora
Maalisuoralla 3 latua

Käännöstekniikka-alueet
Tutustu kilpalatuun, käännöstekniikka-alueiden alku ja 
päättyminen merkitty havuilla ja kolmioilla

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



11.  Sauvan pituusmittaus
Esimerkki

• Kilpailussa sääntöjen mukainen sauvan pituusmittaus.

• Mitattavien kilpailijoiden valinnan päättää 

tuomarineuvosto

• Jokainen voi käydä itse testaamassa sauvan pituuden 

mittauspaikalla, joka sijaitsee Sompalan

(stadionkartassa rakennus 1) lähdön puoleisessa 

päädyssä. Mittauspaikalla on myös ohjeet mittaukseen 

sekä pituustaulukko



12. TD:n ohjeet 

Kilpailijoita pyydetään huomioimaan koronan tuomat 

erikoisjärjestelyt. Lukekaa ohjeistukset ajoissa.

Muistakaa kunnioittaa perinteistä hiihtotapaa

Mukavaa kilpailupäivää



13. Järjestäjän yleisohjeet

• Kilpailunumerot kilpailutoimistosta (Hotelli Keurusselkä) 

Sisäänkäynti pääovesta oikealle n. 30 m. HUOM. Ei käytetä 

hotellin pääovea kilpailutoimistoon mentäessä.

• Kilpailutoimisto auki to 15-20 ja pe 7:30-13 ja 17-20

• Perjantain kilpailussa käytetään samaa numeroa läpi 

kilpailun – karsinnan tulosten selvittyä karsiutuneet 

palauttavat numeron varusteaidan luona olevaan laatikkoon 

tai kilpailukeskuksen infopisteelle – myös kilpailutoimistoon 

voi palauttaa. HUOM!!! Muistakaa palauttaa numero, se 

pestään ja käytetään seuraavan päivän kilpailussa.

• Erävaiheissa pudonneet ja finaalin päätyttyä numero 

palautetaan maalissa olevaan laatikkoon

• Perjantain kilpailussa ei käytetä nilkkatunnistimia



13. Järjestäjän yleisohjeet jatkuu

▪ Palkintojen jako sarjoittain tulosten selvittyä. 

Seremonian yhteydessä voittajahaastattelut sekä 

median haastattelut.

▪ Kilpailukeskuksessa ei kilpailijoille ja huoltajille ole 

sisätiloja käytettävissä.

▪ HUOM. Mikäli tästä materiaalista/perjantain 

kilpailusta kysyttävää niin nettisivujen 

kohdassa TCM materiaali löytyy 

keskustelupalsta, jossa klo 18-19 

tuomarineuvosto vastaa kysymyksiinne.

▪ Seuraava TCM materiaali löytyy perjantaina 14.1. klo 

18 kilpailun nettisivuilta



14. Covid-19 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


