
 Kilpailuohjeet  

Sprinttiviesti 6.12.2016 
 

1. Kilpailun johto 

 
Kilpailun johdon muodostavat: 

Kilpailunjohtaja Pertti Itkonen 
Pääratamestari Annika Vaara 
Tulospalvelu Pentti Poikela 
Tiedottaja Pentti Poikela 
Kilpailun valvoja Kauko Pääkkölä  

2. Kilpailumaasto 

Kilpailumaasto on tyypillistä Lapin vaaramaastoa, jossa on kohtuulliset korkeuserot, enimmillään 50 
m. Maapohja on pääosin tasaista ja metsä avonaista. Kilpailualueella on uraverkosto, jonka runkona 
on Luoston latuverkosto. Järjestäjien maastoon ajamat ja karttaan merkityt urat on vedetty 120 cm 
leveällä lanalla. Ylimääräisiä moottorikelkan jälkiä ei pitäisi olla. Uraston kokonaismäärä on 13 km. 
Uratyyppien osuudet: 

  

Erittäin leveä luistelu-ura 17 % 
Hiihtoura (katkoviiva) 79 % 
Hiihdettävä tie 4 % 

Kielletyt alueet on merkitty kilpailukeskuksen opaskarttaan ja kilpailukarttaan. 

3. Kilpailukartta 

Kilpailukartat ovat tulostekarttoja, tulostus Routamap Oy, päivitetty 11/2016.  
Kartan mittakaava on 1 : 5 000. Kartan koko on A4.  
 

4. Sarjat ja matkat 

A-sarja 2 x 2 osuutta  4,7 – 4,8 km (3,6 – 3,7 km) 
B-sarja 2 x 2 osuutta  3,9 – 4,0 km (3,0 – 3,1 km) 
C-sarja 2 x 2 osuutta  2,7 – 2,9 km (2,0 km) 

Kaikissa sarjoissa käytetään hajontaa kaikilla osuuksilla. 

5. Lähtö 

Yhteislähtö kahdessa erässä: 

A-sarja  12:00 
B- ja C-sarjat  12:10 



EmiTagin nollaus aloitetaan 5 min ennen lähtöä. Kartat jaetaan 2 min ennen lähtöä ylösalaisin 
karttatelineen päälle. Kartat saa kääntää kenttäkuulutuksen ohjeen mukaisesti 1 min ennen lähtöä. 
Toimintaohjeet ja lähtömerkki annetaan kenttäkuulutuksella. Luistelukieltoalue 50 m. 

H ja D11-sarjalaisten huoltaja saa avustaa kartan laittamisessa telineeseen. 

6. Vaihto 

Seuraavan osuuden hiihtäjät nollaavat EmiTaginsa mennessään vaihtoalueelle. 

Vaihtoon saapuva kilpailija hiihtää ”Vaihto” -merkittyä vasemmanpuoleista karsinaa vaihtoalueelle ja 
koskettaa seuraavan osuuden hiihtäjää. Kartta jätetään vaihtoon. Seuraavan osuuden hiihtäjä ottaa 
numerollaan merkityn kartan telineestä. 

Vaihtoon tullut kilpailija siirtyy leimojentarkistukseen. 

7. Maali 

Maaliin tuleva kilpailija hiihtää ”Maali”-merkittyä oikeanpuoleista karsinaa maaliin. Kilpailussa ei 
käytetä maalileimausta. Maalin jälkeen kilpailija jatkaa leimantarkistukseen. 

Maalissa ja vaihdossa on tarjolla lämmintä juomaa. 

Maali suljetaan klo 15:00. 

8. Rastit 

Rastit ovat hiihtouran vieressä. Mallirasti on opaspaalun läheisyydessä. EmiTagin toiminta on 
mahdollista testata mallirastilla. 

9. Kilpailunumerot ja EmiTagit 

Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa. Kilpailunumerot löytyvät kilpailutoimiston luota. Numero 
kiinnitetään oikeaan reiteen. Hakaneuloja on saatavissa kilpailutoimistosta. 

EmiTagit on vuokrattavissa kilpailutoimistosta. 

Kilpailutoimisto on avoinna klo 10 - 15 rinnekahvila Knöölissä.  

10. Tulokset, keskeyttäneet ja hylätyt 

Lähtöluettelo ja tulokset löytyvät tulostaululta sekä internetistä osoitteesta: 
http://www.ensilumenrastit.fi/2016  

Keskeyttäneiden tulee ilmoittautua maalissa. Mahdolliset hylkäykset tehdään kilpailun päätteeksi. 

11. Palkinnot 

Kaikissa sarjoissa palkitaan voittajat. 

Palkinnot jaetaan tulosten selvittyä kahvila Knöölissä. Noutamattomat palkinnot voi hakea 
kilpailutoimistosta. Palkintoja ei lähetetä postissa. 

12. Käymälät, pukeutumis- ja pesupaikat 

http://www.ensilumenrastit.fi/2016


Käymälät sijaitsevat kahvila Knöölin alakerrassa ja ne on merkitty WC-opasteilla. 

Pukeutumista ja varusteiden säilytystä varten on kilpailukeskuksessa lämmintä tilaa konehallissa ja 
lisäksi iso teltta. Kahvilan tiloja ei saa käyttää pukeutumis- ja varastotilana. 

Peseytymismahdollisuuksia ei ole. Lapland Hotel Luostotunturissa on kylpylä. 

13. Voitelu ja välinehuolto 

Suksien voitelua varten ei ole erillisiä tiloja. Suksien testausalue on merkitty kilpailukeskuskarttaan. 

14. Kahvio 

Maalin vieressä on kota, jossa on makkaragrilli. Lisäksi kilpailijoita palvelee kilpailukeskuksessa kahvila 
Knööli. 

14. Ensiapu ja varoitukset 

Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste kahvila Knöölin alakerrassa.  

Loukkaantuneen maastokuljetusta varten päivystää moottorikelkka ja reki.  

Sodankylän terveyskeskukseen on noin 30 minuutin ajomatka. Yleinen hälytysnumero on 112. 

Hiihtosuunnistusurilla on noudatettava oikeanpuoleista liikennettä. Erityisesti on varottava jyrkkiä 
myötämäkiä metsäisessä maastossa. Kilpailija on velvollinen hälyttämään apua, auttamaan 
loukkaantunutta maastossa ja opastamaan avustajia.  

15. Paikoitus 

Paikoitusalueet ovat kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Paikoitusmaksua ei peritä. 

16. Mahdolliset muutokset ja pakkasraja 

Pakkasraja on -20 C tunti ennen kilpailua. Kilpailun johdon päätöksellä voidaan lähtöjä siirtää. Lähdön 
siirrosta tai kilpailun peruuttamisesta ilmoitetaan viimeistään tunti ennen lähtöjä. 
Lumitilanteesta tai pakkasesta johtuvat muutokset ja sääennuste ovat nähtävissä kisasivuilla 
www.ensilumenrastit.fi/2016  
Kilpailun peruuntuessa luonnonolosuhteista johtuen järjestäjä voi pidättää osan osanottomaksuista. 

http://www.ensilumenrastit.fi/2016

