
Avoin Lapin Am-sprintti ja AM-parisprinttiviesti la 2.2.2019 Keminmaassa Kallinkankaalla  
(alustavat kilpailuohjeet 26.1.2019) 
 
Kilpailuohjeet  
Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton lajisääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita.  
 
Toimihenkilöt  
Kilpailunjohtaja Olavi Holopainen p. +358504951812  
Valvoja Arto Vilppola 
Ratamestarit Tuomas Pussila (henkilökohtainen), Velu Sipola (parisprintti) 
Tulospalvelu Tero Taulavuori 
Ensiapu 0405851693 
Tuomarineuvosto xx pj, jäsen 1, jäsen 2  
 
Kilpailukeskus ja paikoitus 
Kallinkankaan hiihtostadion. Paikoitus kilpailukeskuksessa.  
 
Kilpailutoimisto / info  
Kilpailutoimisto on kilpailukeskuksessa ja se avataan klo 9.30. Vuokrattujen Emitag-korttien nouto infosta (5 
€/kpl), maksu käteisellä. Palauttamattomasta Emitag-kortista peritään 100 euroa.  
 
Kilpailukartta  
Kartta tulostekartta 02/2019, käyräväli 2,5m, mittakaava 1:5000. Kartan koko on A4. Mallikartta on 
nähtävissä lähdössä. Rastien koodit ovat kartassa rastinumeron perässä.  
 
Kilpailumateriaalit  
Kilpailunumerot kiinnitetään sekä henkilökohtaisessa että viestikilpailussa VASEMPAAN reiteen. Omat 
hakaneulat! Numerot ovat noudettavissa infosta. Viestin numerolaput jaetaan infosta vasta 
henkilökohtaisen kilpailun jälkeen sekaannusten välttämiseksi. Kilpailunumerot palautetaan infoon!  
 
Maasto ja urasto  
Kilpailumaastossa on runsaasti hiihtolatuja ja uraverkosto on paikoin tiheähkö.  Korkeuserot ovat 
maksimissaan n. 40 m. Leveää luistelu-uraa on n. 12,4 km, ja katkouraa 10,7 km ja moottorikelkkauraa 
3,4km. Maastossa voi olla ylimääräisiä huvikelkan jälkiä. Järjestäjien tekemät urat on lanattu. 

Rastit ja leimaus 
Kilpailussa käytetään Emitag-leimausta. Rastit ovat uran laidassa kiinnitettyinä puihin tai tolppiin. 
Kilpailukeskuksessa on mallirasti, jolla voi testata Emitag-kortin toimivuutta. 
 
Suksien voitelu ja testaus ja verryttelyladut  
Kilpailukeskuksessa ei ole mahdollista voidella suksia sisätiloissa. Suksien testaus ja verryttely lähdön 
vieressä stadionilla. 
 
Pakkasraja 
 -18’C, joka mitataan kisakeskuksessa. Kilpailu voidaan siirtää tai perua jo pe-iltana ennusteen pohjalta. 
Lopullinen päätös tehdään varhain lauantaiaamuna ja tiedotetaan välittömästi mm. nettisivulla. 
Pakkastiedustelut numerosta +358504951812. 
 
 
 
 
 



Lähtö  
Ensimmäinen lähtö on klo 11.00. Lähtö on kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä.  
Toiminta lähtöpaikalla:  
4 min ennen lähtöä: Kilpailija kutsutaan lähtöön  
3 min ennen lähtöä: Emitag-nollaus  
2 min ennen lähtöä: mallikartta  
1 min ennen lähtöä: Kilpailija siirtyy lähtökarsinaan oman sarjansa karttaämpärin viereen. Kartan saa ottaa 
ämpäristä lähtötoimitsijan luvalla 15 s ennen lähtöä. Lasten, alle 13 v. sarjoissa, kartan saa ottaa heti 
ämpärille siirryttäessä.  
0 min lähtö oman karttaämpärin kohdalta  
Huom! Kilpailija vastaa itse siitä, että ottaa oikean, oman sarjan kartan.  
Huom! Alle 13-vuotiaita avustetaan lähdössä kartan laitossa 

Lähtö, parisprinttiviesti  
Yhteislähtö tapahtuu klo 13.30 stadionilta.  
Toiminta lähdössä tapahtuu kuuluttajan ohjeiden mukaisesti. Muistakaa nollata Emitag-kortti ennen lähtöä 
sekä omalle osuudelle vaihtoon mentäessä.  
Ensimmäisen osuuden viestinviejät kutsutaan lähtöpaikalle 5 min ennen lähtöä ja he asettuvat 
numerojärjestykseen toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Kartat jaetaan 2 min ennen lähtöä. Kartat saa 
kääntää ja asettaa telineisiin 30 sekuntia ennen lähtöä. Lähtö tapahtuu kuuluttajan äänimerkin mukaan. 
  
Toiminta vaihdossa  
Vaihtoon tuleva kilpailija leimaa maalissa ja jatkaa vaihtoalueelle lähettämään seuraavan osuuden 
hiihtäjän. Seuraavan osuuden viestinviejä hiihtää karttatelineelle ja ottaa oman numeronsa mukaisen 
kartan. Vaihtoon tullut kilpailija siirtyy leimantarkistukseen ja luovuttaa kartan toimitsijoille. Tämän jälkeen 
vaihtoon tullut siirtyy uudelleen vaihtoalueelle seuraavaa osuutta varten Emitag-nollauksen kautta.  
 
Maali  
Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Maalissa on käytössä maalileimaus, jossa on kaksi emitag-leimasinta 
maaliviivan molemmilla reunoilla. Ajat määräytyvät maalileimauksen perusteella. Maaliin tulleet kilpailijat 
poistuvat maalialueelta Emitag-kortin tarkistuspisteen kautta järjestäjien ohjeiden mukaisesti.  
Parisprinttiviesti maaliintulojärjestys määräytyy maaliviivan ylityksen perusteella.  
Epäselvissä tapauksissa maalituomari määrittää tulojärjestyksen.  
Parisprintin kartat kerätään vaihdossa ja ne ovat noudettavissa kilpailun jälkeen kahviorakennuksesta.  
 
Itkumuuri  
Tulospalvelun yhteydessä. 
  
Pukeutuminen, pesu ja WC  
Pukutilat sisällä huoltorakennuksessa. Pesu samassa paikassa.   
 
Palkintojen jako  
Kolmelle alueen parhaalle jaetaan am-mitalit sarjoissa H/D21 ja alle 15-vuotiaat.  
Parisprintissä jaetaan am-mitalit kolmelle parhaalle joukkueelle sarjoissa H/D21 sekä sarjoissa H/D30 ja 
H/D25.  Lisäksi kunniapalkinnot pääsarjojen voittajille sekä henkilökohtaisessa kilpailuissa että 
parisprintissä.  
 
Ensiapu on paikalla kilpailukeskuksessa. EA-henkilön puhelinnumero on 0405851693. 
 
 
 
 



Kahvio  
Kisapaikalla toimii kanttiini, jossa tarjolla kahvia, pullaa ja makkaraa.  
 
Avoimet harjoitukset kisamaastossa 3.2.2019 
Avoimet hiihtosuunnistusharjoitukset 3.2.2019 Kallilla hiihtostadionilla kello 11. Tarjolla kolme eri 
rataa: 2km, 4km ja 6km. Karttamaksu 10e yli 16-vuotiailta. 
 
Sprintin sarjat ja matkat  
 

Sarja Linnuntietä 
Lyhintä 
uraa   Sarja Linnuntietä 

Lyhintä 
uraa 

D11 0,9 km 1,2 km   H11 0,9 km 1,2 km 
D13 1,0 km 1,3 km   H13 1,0 km 1,3 km  
D15 1,6 km 2,0 km   H15 1,6 km 2, o km 
D17 1,6 km 2, 0 km   H17 2,1 km 2,7 km 
D20 2,5 km 3,4 km   H20 2,6 km 3,5 km 
D21 2,5 km 3,4 km   H21 2,6 km 3,5 km 
D21C 1,6 km 2 km   H21C 2,1 km 2,7 km 
D35 2,5 km 3,4 km   H35 2,5 km 3,4 km 
D45 2,1 km 2,7 km   H45 2,5 km 3,4 km 
D55 2,1 km 2,7 km   H55 2,1 km 2,7 km 
D65 1,6 km 2, o km    H65 2,1 km 2,7 km 
D75 1,0 km 1,3 km   H75 1,0 km 1,3 km  
 
Parisprintit sarjat ja matkat  
 

Sarja Linnuntietä 
Lyhintä 
uraa   Sarja Linnuntietä Lyhintä uraa 

H25 1,0 - 1,1km 1,1 - 1,2 km   D25 1,0 - 1,1 km 1,1 km 
H30 1,6 km 2,1- 2,2 km   D30 1,6 km 2,1- 2,2 km 
H35 1,7 km 2,3 km-2,4   D35 1,7 km 2,3 km-2,4 

H21 2,1 km 2,8 -2,9 km   D21 
1,8 km -1,9 

km 2,4 - 2,6 km 

H80 2,1 km 2,8 - 2,9 km   D80 
1,8 km -1,9 

km 2,4 - 2,6 km 
H100 1,8 -1,9 km 2,4 - 2,6 km   D100 1,7 km 2,3- 2,4 km 

H120 
1,8 - 1,9 

km 2,4 - 2,6 km   D120 1,7 km 2,3- 2,4 km 
H140 1,7 km 2,3 - 2,4 km   D120 1,6 km 2,1 - 2,2 km 
 
 


