
IMATRAN UUDENVUODEN 

HIIHDOT 30.12.2017 

Kilpailuohjeet: 

KILPAILUKESKUS 

Kilpailukeskus sijaitsee Ukonniemi stadionilla (Ottelukatu 11). Ratojen kartat löytyvät IU:n 

nettisivuilta ja kilpailukeskuksen ilmoitustaululta. Opastus kilpailupaikalle on Joutsenonkadun 

kiertoliittymästä. 

TIEDOTTAMINEN 

Kilpailua koskeva tiedottaminen tapahtuu Imatran Urheilijoiden nettisivujen kautta: 

http://www.imatranurheilijat.fi. 

Järjestäjä pidättää oikeuden matkojen ja ratojen muutoksiin, johtuen sää- ja latuolosuhteista. 

Muutoksista tiedotetaan kenttäkuulutuksella kilpailupaikalla. 

KILPAILUAIKATAULU  

Kilpailu alkaa lauantaina 30.12.2017 klo 11.00. 

JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUS 

Kokousta ei pidetä. Kilpailuohjeet ovat nähtävänä ilmoitustaululla ja poikkeamat ja täsmennykset 

kerrotaan kenttäkuulutuksella. 

KILPAILUKANSLIA 

Kanslia on stadionilla osoitteessa Ottelukatu 11 ja on auki 1,5h ennen kilpailua ja sulkeutuu 

kilpailujen päätyttyä. 

Kilpailukansliasta on saatavilla kilpailunumerot ja muu kilpailijoiden ja huoltajien materiaali. 

Viralliset tulokset tulevat stadionin tulostaululle.  

http://www.imatranurheilijat.fi/


KILPALADUT JA HIIHDETTÄVÄT MATKAT 

Kilpaladut sijoittuvat Ukonniemi Stadionin lähimaastoon. Kilpailun lähtö ja maali sijaitsevat 

stadionilla osoitteessa Ottelukatu 11. Kilpailukeskuksen ja ratojen kartat löytyvät kilpailupaikalta. 

Kilpailussa käytetään seuraavia hiihtoratoja 2km, 2,5km ja 3,3km.  

Hiihdettävät matkat muodostuvat seuraavasti: 

 2km = 1 x 2km:n kierros 

 3km = 1 x 2,5km:n kierros 

 5km = 2 x 2,5km:n kierrosta 

 10km = 3 x 3,3km:n kierrosta 

HARJOITUSAJAT 

Kilpaladut ovat harjoittelua varten avoinna ennen kilpailua ja sulkeutuvat 10min ennen kilpailujen 

alkua. 

KESKEYTTÄMINEN 

Keskeyttäneen kilpailijan on ehdottomasti ilmoittauduttava maalitoimitsijalle ensitilassa. 

VOITELU 

Voitelukoppeja on mahdollista vuokrata kilpailukansliasta hintaan 50€ / koppi. 

VARUSTEET 

Stadionin lähtöalueelle on varattu tila, jossa lämmittelyasuja voi säilyttää kilpailun ajan. Aviasport 

Areenan pukuhuoneet ja suihkut ovat kilpailijoiden käytössä. 

PALKINTOJENJAKO 

Palkinnot jaetaan stadionilla. Palkintojenjaon alustava aikataulu: 

 16 -sarjat ja nuoremmat n. klo 12.00 

 loput sarjat n. klo 13.00 

10- ja 12-sarjoissa palkitaan kaikki. Muissa sarjoissa palkitaan kolme parasta. 

KILPAILIJOIDEN PESUTILAT 

Kilpailijoiden pesutilat sijaitsevat Aviasport Areenan pukuhuone- ja pesutiloissa. 

  



LIIKENNE JA PAIKOITUS 

Kilpailijoiden, huoltajien ja yleisön paikoitusalueet ovat aivan stadionin läheisyydessä ja ne on 

osoitettu opastein. 

YLEISÖ JA LIPUNMYYNTI 

Kilpailujen seuraaminen on maksutonta. 

RUOKAILU JA KIOSKIPALVELUT 

Kisakioskit kisavieraille, joukkueen jäsenille ja huoltajille toimivat stadionin myyntikojussa. 

WC-PALVELUT 

WC:t ovat stadionilla. 

ENSIAPU 

Ensiapuryhmä päivystää stadionilla kilpailukeskuksessa kilpailupäivinä kilpailujen aikana. 

Ensiavusta vastaa Lääkäri Antti Jarva. 

Kilpailun organisaatio 

Kilpailujen TD Kekoniemi Ulla 

Kilpailujen ATD Laukkanen Jari 

Kilpailujen johtaja Rasimus Simo 

Kilpailun apulaisjohtaja Ahonen Kari 

Kilpailusihteeri Sinkkonen Tiina 

Ratamestari Rasimus Jukka 

Kilpailujen lääkäri Jarva Antti 

Turvallisuuspäällikkö Ojalainen Kari 

   pysäköinti + kyltit  

Ajanotto ja tulospalvelu Utulahti Kari 

 


