
Kilpailuohjeet 
 

Nuorisoviesti, Maakuntaviesti ja Avoin sarja 3.3.2020 
 
Ohjelma 
 
16.00 Kilpailutoimisto aukeaa 
17.00 Joukkueenjohtajien kokous Sotkan huoltorakennus 
17.15 Kilpailujen avaus, Lasse Hautala, kaupunginvaltuuston pj 
17.45 Nuorisoviestin lähtö 
18.30 Nuorisoviestin palkintojen jako 
18.45 Maakuntaviestin lähtö 
18.45 Avoimen sarjan lähtö 
 
Kilpailukeskus 
 
Kilpailukeskus Sotkan hiihto ja ampumahiihtostadion osoitteessa Kisakuja 32 (Sotkantie). Kaikki toiminnot 
ovat kilpailukeskuksessa aivan latujen tuntumassa. Huoltorakennuksen alakerrassa wc:t ja pukutilat. 
Yläkerrassa kilpailutoimisto ja ravintola. Grillit ja ennakkoon tilatut välipalat tarjoillaan huoltorakennuksen 
edessä olevassa teltassa. 
 
Materiaali 
 
Joukkueille tuleva materiaali (numerot, ruokaliput) jaetaan kilpailutoimistosta klo 16.00 alkaen 
joukkueittain. Nuorisoviesti ja avoin sarja käyttävät järjestäjien numeroita. Numeroinnissa viimeinen 
numero tarkoittaa osuutta ja ensimmäinen joukkueen numeroa. Joka joukkueen huoltajalle tulee myös 
joukkueen numero, joka oikeuttaa pääsemään vaihtoalueelle. Numerot palautetaan kilpailun jälkeen 
maalille tai toimistoon. Palauttamattomasta numerosta laskutetaan 50 €. Maakuntaviestin joukkueet 
käyttävät omia kuntanumeroita. Osuusnumero kiinnitetään oikeaan reiteen. 
Hiihtojärjestykset ilmoitetaan jo ilmoittautumisen yhteydessä. Mahdolliset muutokset osoitteeseen 
kauhajoenkarhu.hiihto(at)gmail.com ma 2.3 klo 19.00 mennessä. Mahdolliset viimehetken muutokset 
kisapaikalla klo 17.00 mennessä kilpailutoimistoon. 
 
Ladut ja vaihtoalue 
 
Ladut ja vaihtoalue näkyvät latu ja kilpailukeskuskartoista. Lähtö tapahtuu erilliseltä lähtöalueelta 
takakaarteessa. Lähtöalueelle kokoonnutaan neljä minuuttia ennen lähtöä ja toimitsijat ohjaavat lähtijät 
omalle paikalle. Maaliin tullaan omaa latua, joka erkanee maalisuoran alussa. Maakuntaviestissä ja 
avoimessa sarjassa vaihtoon tullaan pääsuoran oikeanpuoleista kaistaa ja kierrokselle vasemmanpuoleista 
kaistaa. Tämä kaista erotetaan heti lähdön jälkeen. Nuorisoviestissä vaihtoon tullaan koko pääsuoran 
leveydeltä. Kilpailijat ovat itse vastuussa, että kiertävät oikean reitin ja oikean määrän kierroksia. Ladut 
ajetaan kisa-aamuna. Verryttely ja suksien testaus laduilla hiihtosuunnan mukaan. Nuorisoviestin aikana 
800 m:n lenkki on vain kilpailijoiden käytössä. Muualla maastossa voi silloinkin verrytellä ja testata suksia. 
Vaihtoalueelle voi mennä vain kilpailijat ja joukkueen huoltaja numeroliivi päällä. Vaihtoalueelle meno 
tapahtuu rautasillan kautta eikä latujen yli. Nuorisoviestissä numerolappu rinnassa oleva kilpailija voi tulla 
vaihtoalueelle myös huoltorakennuksen puolelta aidan yli huoltajan avustamana (huoltaja ei kuitenkaan 
saa tulla laduille). 
 
 
 
 



Palkinnot 
 
Nuorisoviestissä palkitaan kaikki osallistujat sekä kolme parasta joukkuetta lisäksi mitalilla. Nuorisoviestin 
palkintojen jako välittömästi kilpailun jälkeen kuuluttajan ohjeiden mukaan. 
Maakuntaviestissä palkitaan kolme parasta joukkuetta ja osuuksien nopeimmat. Avoimessa sarjassa 
palkitaan kolme parasta joukkuetta. Lisäksi kaikki Maakuntaviestiin ja Avoimeen sarjaan osallistuneet 
saavat muistopalkinnon. Näiden palkintojen jako n. 30 min voittajajoukkueen maaliintulon jälkeen. 
Palkintojen jakajina kaupunginjohtaja Linda Leinonen ja kaupunginvaltuuston pj Lasse Hautala. 
 
Sarjat ja matkat 
 
Nuorisoviesti 

1. M 8 v   800 m V 
2. N 8 v   800 m V 
3. M 10 v 800 m V 
4. N 10 v  800 m V 
5. M 12 v 800 m V 
6. N 12 v  800 m V 

 
Maakuntaviesti 

1. Miehet 7,2 km P 
2. N 14 v 3,6 km P 
3. M 14 v 3,6 km P 
4. Naiset (M 14 v) 3,6 km P 
5. N 18 v 3,6 km V 
6. M 18 v 3,6 km V 
7. Naiset 3,6 km V 
8. Miehet 7,2 km V 

 
Avoin sarja 

1. Miehet 3,6 km V 
2. Naiset 3,6 km V 
3. Miehet 3,6 km V 
4. Naiset 3,5 km V 

 
Organisaatio 
Kilpailujen johtaja Ari Niemelä 0505902692 arin.niemela(at)gmail.com 
Sihteeri ja ajanotto Esa Kuoppala 0400188099 kuoppalaesa(at)gmail.com 
Kilpailujen TD Mauno Peltokoski 0503498215 
 
Tervetuloa Kauhajoella ja menestystä viesteihin! 
Kauhajoen Karhu 
Kauhajoen kaupunki 
 
 
 


