
Maunus Cup 2022 / 1.osakilpailu

Kilpailuohje
Aika: Ti 1.2, lähdöt klo 18.30 alkaen
Kilpailupaikka: Maunussuon liikunta-/huoltoalue, Maunussuontie, Ylöjärvi
Hiihtotyyli: Perinteinen

Matkat ja reitit:
T/P6v 400m Reitti: Maunussuon ylälenkki ylämäen päältä parkkipaikalle
T/P8v 800m       Reitti: 1x Maunussuon ylälenkki myötäpäivään
T/P10v 1600m   Reitti: 2x Maunussuon ylälenkki myötäpäivään

Reitti:  Huoltokopin alapuolelta olevaa latua lasku alas, kohti vedenottamoa. Nouse jyrkähkö mäki
ylös vedenottamon oikealta puolelta, jatka ylätasannetta maaliin. 6v sarja lähtee jyrkän mäen
päältä. Lähtöpaikka: Huoltokopin ”alla”, kierrokselle lähtevän ladun välittömästä läheisyydestä
olevalta tasanteelta. Merkitty viireillä. Maalialue: Huoltokopin vieressä.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

T/P12v 3 km
T/P14v 3 km
T/P16v 5 km
NYL 5 km
MYL 10 km (2x5km)

Reitti: 3/5 km. Kilpareitti harjulenkillä: Lasku lähtöpaikalta (parkkipaikan edestä)
vasemmalle alas menevään notkoon. Noustaan jyrkästi ylös harjun päälle. Käännös
ylhäällä oikealle, jatketaan suoraan kunnes lasketaan alas li ikenneympyrään, josta
käännytään vasemmalle ohitustietn ylittävää hiihtosiltaa kohden. 3 km:n lenkki
kääntyy takaisin koko sillan ylityksen jälkeen (käännöspaikka merkitty punaisella
kartiolla). 5 km:n lenkki jatkuu tästä 1 km eteenpäin kohti Topin tupaa ja kääntyy noin
200 metriä ennen Hopeatien risteystä takaisin (käännöspaikka merkattu punaisella
kartiolla). Takaisinpäin tultaessa jatketaan ”liikenneympyrästä” kohti Maunnussuota.
Vedenottamon kohdalta notkosta jatketaan oikeaa kaistaa suoraan ylös jyrkkä nousu
Maunussuon parkkipaikalle, jossa on maali. 10 kilometrin reiti llä kierretään tämä
lenkki kahdesti.
Säännöt: SHL/ järjestäjän säännöt
- ohitettavan  annettava latua ensimmaisestä pyynnöstä
- aloittelevil la hi ihtäj illä on huoltajan "perässä hiihtäminen"  tarvittaessa sal littua  8v -
sarjassa ja nuoremmissa
- suksien testaus ja veryttely sallit tu myötäpäivään varovaisuutta noudattaen.  Kilpai lijoiden
suorituksen häiritseminen, voi johtaa oman suorituksen hylkäämiseen.
Kilpailunumerot, mehut ja palkinnot: Huoltokopin ulkopuoleta, tai sen välittömästä
läheisyydestä

Terveysturvallisuusohje: Kilpailupaikalle ei saa tulla, jos on vähänkään
koronatartuntaan viittaavia oireita. Lähikontakteja vältetään. Kilpailukeskuksen alueella tilaa on
niin paljon, että kilpailija-huoltaja -parien on mahdollista pitää toisiinsa tarvittavat etäisyydet.
Kilpailu tapahtuu lähtöerissä eri alueilla. Kilpailukeskuksen alueella huoltajien ja toimitsijoiden
suositellaan käyttävän kasvomaskia.


