
 Kilpailukutsu  

ELR 2016 sprinttiviesti 6.12. 

 
Säännöt ja ohjeet 

Kilpailu on avoin kaikille osanottajille. Lisenssiä ei vaadita. 

Kilpailuissa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä (4.10.2016) ja järjestäjien antamia ohjeita. 

Sarjat, matkat ja ikäsuositus 

A-sarja 2 x 2 osuutta a noin 4 km H/D 21 

B-sarja 2 x 2 osuutta a noin 3 km H/D max 35, min 80 

C-sarja 2 x 2 osuutta a noin 2 km H/D max 25, min 120 

Viesti hiihdetään kahden hengen joukkueilla. Joukkueet voivat olla sekajoukkueita. Seurojen 

yhdistelmäjoukkueet ovat mahdollisia. 

Yhteislähtö, tarvittaessa sarjoittain porrastettuna. 

Leimaus 

Kilpailussa käytetään kaikissa sarjoissa EmiTag-leimausta. 

EmitTag-laitteen voi vuokrata järjestäjiltä ilmoittautumisen yhteydessä. 

Kartta ja maasto 

Hiihtosuunnistuskartta 11/2016, käyräväli 5 m. Mittakaava on 1:5 000.  

Kartta on tulostekartta ja sen koko on A4. Vanha suunnistuskartta on nähtävillä kisasivuilla. 

Kilpailumaasto on metsäistä rinnemaastoa. Korkeuserot ovat enimmillään 50 m. 

Opastus 

Opastus Luoston matkailukeskuksesta Pyhä-Torvinen -tieltä nro 962, mistä noin 5 min ajomatka. Opastus on 

paikalla 6.12. klo 9.00. 

Kilpailukeskus ja pysäköinti 

Kilpailukeskus on Luoston rinnekeskus. Pysäköinti on keskuksessa. Ei pysäköintimaksua. 

Kilpailutoimisto on avoinna tiistai 6.12. klo 10 - 16 rinnekahvila Knöölissä. Muina kisapäivinä toimisto on 

avoinna lauantaina 3.12. klo 9 - 16 ja sunnuntaina 4.12. klo 8 – 15. 

Kilpailukeskuksessa on WC:t. Sää- ja varustesuojaksi on iso teltta. Pukeutumis- ja peseytymistiloja ei ole. 

Läheisessä Lapland Hotel Luostotunturissa on kylpylä. Suksien huolto on ulkona. 

Kilpailukeskuksessa on kahvio.  

Palkinnot 

Kaikkien kolmen sarjan voittajat palkitaan.  

Palkinnot jaetaan sunnuntaina välittömästi tulosten selvittyä kahvilassa. Jakamattomat palkinnot voi hakea 

kilpailutoimistosta. 

 

  



Ilmoittautuminen 

Sunnuntaihin 4.12.2016 klo 15:00 mennessä kilpailutoimistoon kisapaikalla. Hiihtojärjestys on ilmoitettava 

samassa yhteydessä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava oman EmiTag-laitteen numero.  

Ilmoittamatta jättäneille varataan vuokralaite hintaan 5 euroa. 

Osanottomaksut 

Kaikissa sarjoissa 50 €/joukkue.. 

Osanottomaksut on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä kilpailutoimistoon käteisellä. 

Majoitus ja ruokailu 

Sodankylän ja Luoston yritykset tarjoavat runsaasti eritasoisia majoitus- ja ruokailumahdollisuuksia. Linkkejä 

kisasivuilla. 

Mahdolliset muutokset ja pakkasraja 

Lumitilanteen johdosta kilpailu voidaan peruuttaa. Mahdollisesta peruuttamisesta ilmoitetaan viimeistään 30.11. 

klo 24:00 

Pakkasraja on -20 C tunti ennen kilpailua. Järjestäjän päätöksellä voidaan lähtöjä siirtää. Lähdön siirrosta tai 

kilpailun peruuttamisesta pakkasen takia ilmoitetaan viimeistään kaksi tuntia ennen ensimmäisiä lähtöjä. 

Lumitilanteesta tai pakkasesta johtuvat muutokset ovat nähtävissä kisasivuilla ensilumenrastit.fi.  

Kilpailun peruuntuessa luonnonolosuhteista johtuen järjestäjä voi pidättää osan osanottomaksuista. 

 

Vastuuhenkilöt: 

Kilpailunjohtaja Pertti Itkonen  pjitkonen@hotmail.com 0400 193647 

Pääratamestari  Annika Vaara  vaaraannika@gmail.com 040 4136600 

Tiedottaja  Pentti Poikela  laverastit@laverastit.fi 040 5191521 

Tulospalvelu  Juha Kultima  juha@kultima.fi 0400 583711 

Ratavalvoja  Kauko Pääkkölä LapVe kauko.paakkola@gmail.com 040 5850680 

 

 

Tervetuloa Luoston lumille! 

 

Lapin Veikot ry 

mailto:juha@kultima.fi

