
Kilpailuohjeet 

Organization 

Event Director/Kilpailujen johtaja: Arto Vilppola 040-8684980, 
Course Setter/Ratamestari: Eero Haapasalmi, OH 0400-733278 
Controller/Valvoja: Hannu Myllärinen, JoKu 0400-682400 
Start/Lähtö: Ilpo Viippola 050-3500566 
Finnish &Results/Maali&tulokset: Antti Kalapudas, AlatPi, 040-7122349 
Media/Media: Heikki Roimela 050-3435090,  
Speaker/Kuuluttaja Tuomas Pussila 050-4611236 
First Aid/Ensiapu: SPR Kolari Ira Pääkkölä 0407052503 
Jury Seppo Keltamäki JoKu (pj. 040-0725467) Ossi Lakkala KuoSu, Sanna Pusa HU 

Rules/ Säännöt 

The competition complies with the IOF and SSL guidelines and the instructions given by the organizers 
Kilpailuissa noudatetaan IOF:n ja SSL:n lajisääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita. 

Event Center 

Competition Center Sun Express. Guide to the competition center from Äkäslompolo-Ylläsjärvi road.  
Kilpailukeskus Aurinko Express. Opastus kilpailukeskukseen Äkäslompolo-Ylläsjärvi maisematieltä.  
 

Parking/Paikoitus 

Parking is located at Y1 at Tunturintie 56, 95970 Kolari. From parking it is 1.0 km walking or skiing to the 
competition center. The transfer takes about 15 minutes. It is not allowed to arrive to the event center 
by own car. 
 

Paikoitus Y1:llä osoitteessa Tunturintie 56, 95970 Kolari, josta 1,0 km kävely tai hiihto 

kilpailukeskukseen. Siirtyminen kestää noin 15 min. Kilpailukeskukseen ei pääse omalla autolla! 

Event Office/ Kilpailutoimisto 

The event office will open on Friday from 16 to 21 at Lapland Hotel Äkäshotelli at Äkäsentie 
10 95970 Äkäslompolo.  
 
Phone number to the event office is +358 40 770 5223. 
 
Event office is open on Saturday and Sunday at the competition center from 8 am to 3 pm.  
 
Kilpailutoimisto avoinna perjantai-iltana klo 16-21. Lapland Hotel Äkäshotellissa osoitteessa Äkäsentie 

10 95970 Äkäslompolo. 

Kilpailutoimiston puhelinnumero on +358 40 770 5223. 
 

Lauantaina ja sunnuntaina kilpailutoimisto palvelee kilpailukeskuksessa klo 8-15.  

 

 



Number bibs/ Kilpailunumerot 

Number bibs are available at event office. Take your own safety pins for fastening. Number bibs must 
fasten to the left leg. 
 
Kilpailunumerot ovat saatavilla Kilpailutoimistosta. Omat hakaneulat kiinnitykseen. Kilpailunumerot 

kiinnitetään vasempaan reiteen.  

Emitag 

EmiTag punching system is used. Emitags can be rent from the competition office, fee is 5 € / day or 8 € / 2 
days. Payments must be done to the office. Return the EmiTag card on Sunday after to the office. Charge of 
non-returned EmiTag is 100 euros. 
 
EmiTag-leimaus. Vuokrattavat Emitagit saat kilpailutoimistosta, maksut 5€/päivä tai 8€/2 päivää. Maksut 

toimistoon. Palauta EmiTag-kortti sunnuntaina maaliintulon jälkeen toimistoon. Palauttamatta jääneestä 

EmiTagista veloitamme 100€. 

As a competitor, you are yourself responsible for the functionality of your EmiTag so test it with a model 
control. 
Kilpailijana olet itse vastuussa elektronisen kortin toimivuudesta, joten testaa se mallirastilla. 

Ensure that you use the same EmitTag that is marked in the start list. The organizer will not check the 
number of EmitTag the before start. If a competitor uses a EmitTag wich is different than told the organizer, 
the result of competitor is disqualified (rule 11.518). 
Varmista, että käytät lähtöluettelossa mainittua kilpailukorttia. Kilpailunjärjestäjät eivät tarkista 

kilpailukortin oikeellisuutta ennen lähtöä. Jos kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua 

kilpailukorttia, suoritus hylätään (suunnistuksen lajisääntö 11.518). 

Terrain/Maasto 

The competitions are conducted in moderate altitude differences, mainly with forest areas and a few 
marshes. The areas are open or sparse forests. The tree species are pine and spruce. There are well-
groomed skiing tracks and snowmobile tracks in the competition area so please be careful with other skiers 
and snowmobilers. The competition area is 300 - 400 meters above sea level. 
 

Kilpailut käydään kohtuulliset korkeuserot omaavassa tunturimaastossa sisältäen pääosin metsäalueita ja 

muutamia suoalueita. Suoalueet ovat avoimia tai harvaa metsikköä. Puulajit ovat mänty ja kuusi. 

Kilpailualueella on hoidettuja kuntohiihtolatuja sekä kelkkareitti, joten noudata varovaisuutta kuntohiihtäjiä 

ja kelkkailijoita kohtaan. Kilpailualue sijaitsee 300 – 400 metrin korkeudella merenpinnasta. 

Tracks / Urasto 

Totally 91,7 km 

Very wide track 15,2 km 

Track 73,7 km 

Snow mobile route 2,7 km 

 

Urastoa yhteensä 91,7 km 

Leveä luistelu-ura 15,2 km 

Kelkkauraa 73,7 km 

Moottorikelkkareittiä 2,7 km 

 



Map/Kartta 

On Saturday in all series scale 1:10 000/5 m. Map size A4. Printed 12/2017. 
On Sunday classes H / D21. H / D20, H / D17, H / D35-45 scale 1:15 000/5 m.  
Classes H / D11-15 and H / D50-80 scale 1:10 000. Map Size A4. Printed 12/2017. 
 
Codes of controls are printed on the map next to the control number. 
 

Lauantai kaikissa sarjoissa hiihtosuunnistuskartta 1:10 000 / 5 m. Kartan koko A4. Tulostetaan 12/2017. 

Sunnuntaina sarjat H/D21. H/D20, H/D17, H/D35-45 hiihtosuunnistuskartta 1:15 000 / 5 m. Sarjat H/D11- 

15 ja H/D50-80 1:10 000. Kartan koko A4. Tulostetaan 12/2017. 

Rastikoodit on painettu karttaan rastinumeron viereen. 

Start/Lähtö 

First start on both days from 10.30 am. Start times are can be found at the competition center and form 
webpage http://ensilumenrastit.fi/2017. 
 

Ensimmäinen lähtö molempina päivinä klo 10.30 alkaen. Lähtöajat näkyvillä kilpailukeskuksessa ja 

kisasivuilla http://ensilumenrastit.fi/2017/. 

Start is located 300m from the competition center on both days. Route is marked with white IOF signs.  It is 
strictly forbitten to cross the road on the way to the start. Please use the tunnel!  
 

Lähtö on molempina päivinä 300m kilpailukeskuksesta. Lähtöpaikalle johtaa opasteet / IOF valkea nauha, 

Viitoitus johtaa lähtöpaikalle  - tien alittaen tunnelikautta. Tien ylitys suoraan ylittäen on ankarasti kielletty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ensilumenrastit.fi/2017
http://ensilumenrastit.fi/2017/


Start procedure / Lähtötoiminnot 

Operation at start 
- 4 min: Checking the competition number  
- 3 min: EmiTag reset  
- 2 min: Model map can be seen 
- 1 min: Moving to competition maps (Competitors over 15 year can take the map 15 seconds before start, 
classes HD11-13 can take the map 60 before start). 
 

Toiminta lähdössä 

– 4 min:  Kilpailunumeron tarkastus  

– 3 min:  EmiTagin nollaus 

– 2 min:  Mallikartta nähtävillä 

– 1 min:  Kilpailukartoille siirtyminen (Kaikki yli 15 vuotiaat kilpailijat saavat ottaa kartan saa ottaa 15 

sekuntia ennen lähtöä,   sarjoissa HD11-13 saavat ottaa kartan 60 sekuntia ennen lähtöä). 

 

Controls and punching / Rastit ja leimaus 

Some of the controls are “skitrough” and part of controls are on the side of the track. EmiTag register 
punching form half a meter distance. If punching is registered the EmiTag flashes approx. 10 seconds. 
 

Osa rasteista on läpihiihdettäviä ja osa uran sivussa. EmiTag rekisteröi rastilla käynnin n. puolen metrin 

etäisyydeltä, jolloin ranneke vilkkuu n. 10 sekunnin ajan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alla kuva mallirastista: 

 

 

 

 

 



 

Classes and Distances / Sarjat ja matkat

 

    



 

Finnish / Maali 

No punching in finish is needed. EmiTag is read in finish. In finish warm sports drink served. The finish is 
closed at 15.00 on both days. Please remember to return rented EmitTags on Sunday! 
 
Loppuaika maalilinjan ylityksestä. Maalissa EmiTagin purku. Maaliintulon jälkeen on tarjolla lämmintä 

urheilujuomaa. Maali suljetaan molempina päivinä klo 15.00. Muista palauttaa lainaamaasi EmiTag 

sunnuntaina kilpailun jälkeen. 

GPS follow-up/ GPS-seuranta 

GPS tracking is used in classes H / D21A on both days. GPS devices are mounted at the starting point by the 
organizer. Collection of GPS devices after finish. GPS tracking is available http://www.gpsseuranta.net/. 
 

GPS-seuranta sarjoissa H/D21A kumpanakin päivänä. GPS-laitteet kiinnitetään karttatelineen taakse 

lähtöpaikalla järjestäjän toimesta. GPS-laitteiden keräys maaliintulon jälkeen. GPS-seuranta nähtävillä 

netissä http://www.gpsseuranta.net/. 

Warmup/lämmittely 

Warmup and ski testing at the competition center.  
 
Verryttelylenkki ja suksien testaus ylhäällä kahvion yläpuolella rinteessä. 
 

Waxing/ Voitelutilat 

 
Waxing facilities are not available separately. Waxing is possible outdoors. 
. 
Voitelutiloja ei ole erikseen käytettävissä. Voitelu mahdollista ulkona omilla välineillä. 

Showers/ Pukeutuminen ja pesu 

The competition center does not have separate dressing and washing facilities. 
 
Kilpailukeskuksessa ei ole erikseen pukeutumis- ja pesutiloja. 

First Aid / Ensiapu 

First aid is located at the competition center. First aid is provided by Kolarin SPR / Ira Pääkkölä, +358 
407052503. In serious accidents, call to the general emergency number 112. 
 

Ensiapu kilpailukeskuksessa. Ensiavusta vastaa Kolarin SPR / Ira Pääkkölä, +358 407052503 . Vakavissa 

onnettomuustilanteissa soitto yleiseen hätänumeroon 112. 

Results / Tulokset 

Results, intermediates and GPS tracking can be found on site http://ensilumenrastit.fi/2017/. 
 
Tulokset, väliajat ja GPS-seuranta nähtävillä kisasivuilla http://ensilumenrastit.fi/2017/. 

 

http://www.gpsseuranta.net/
http://www.gpsseuranta.net/
http://ensilumenrastit.fi/2017/
http://ensilumenrastit.fi/2017/


 

Prizes / Palkinnot  

Prizes will be given on Sunday based on two days overall results. The prizes can be picked up event office 
when result of class is clear. Prizes of series H/D21 will be given at the stadium after the results are 
completed. 
 

Palkintojen jako sunnuntaina yhteistulosten perusteella. Palkinnot voi noutaa sarjojen valmistuttua 

kilpailutoimistosta. Pääsarjat (H/D21) palkitaan stadionilla tulosten valmistuttua. 

Weather/ Sää 

The temperature is measured at 9am. The decision to move or cancel the race will be made by Jury latest 
9.30am. 
 
Lämpötila mitataan kilpailuaamuina klo 9. Päätös kilpailun siirtämiseen tai perumiseen tehdään 

tuomarineuvoston toimesta klo 9.30 mennessä. 

 

—– 

Due to the short length of the day, it should also be noted that additional lighting may be necessary 
especially for the visually impaired and those who are just beginning or at the very end. 
 

Päivän lyhyestä pituudesta johtuen on myös huomioitava, että lisävalaistus saattaa olla tarpeellinen etenkin 

heikkonäköisille ja heti alussa tai aivan lopussa starttaaville. 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

Nice competitions for everyone! 
 

Mukavaa kilpailua kaikille! 

Suunta 2000 

 


