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Hiihtosuunnistuksen SM-kilpailut järjestää

Iisalmen Visa yhteistyössä alueen seurojen

ja harrastajien kanssa. Visa on ollut monien

kansallisten kilpailujen järjestäjänä, ja niille

kaikille on ollut tyypillistä yläsavolainen

yhteistyö.

Iisalmen Visa on 118-vuotias yleisseura.

Suunnistus on hiihdon ja yleisurheilun ohella

perinteikkään seuran päätoimintoja.

Nyt rasteja etsitään ja kilpaa hiihdetään

Peltosalmen ja Ohenmäen alueella. Ohenmäki

on vanhaa varikkoaluetta: historiallista

seutua, vetäviä ulkoilureittejä, vaihtelevaa

kaunista maastoa. Varikon varustuksia on

vieläkin näkyvillä.

Varikon väki tuki aikoinaan merkittävästi

Iisalmen Visan kilpailutoimintaa. 

Peltosalmen/Ohenmäen alueella on kilpailtu

vuosikymmenten mittaan yleisurheilussa ja

jalkapallossa. Urheilukenttä on jäänyt

asutuksen alle. Järjestettiinpä 1960-luvulla

lähimaastossa ja hiekkamontussa

motocross-ajojakin. Ohimenevällä vanhalla

viitostiellä ajettiin maantiepyöräilyn SM-

kilpailut. 

Tämän päivän kilpaurheilu ja seudun

mielenkiintoinen urheiluhistoria lyövät kättä

toisilleen. 

Toivotan rapsakoita kilpailuita kaikissa

sarjoissa Kauppis-Heikin koulun

ympäristössä. Viihtykää Iisalmessa, yhdessä

Suomen vireimmistä seutukaupungeista.

Toivottavasti tämäkin urheilutapahtuma

innostaa kaikkia meitä liikkumaan hienossa

luonnossamme.

NYT KILPAILLAAN
HISTORIALLISILLA
SEUDUILLA 

SEPPO KÄÄRIÄINEN 

MINISTERI

KILPAILUN SUOJELIJA
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Iisalmen Visan suunnistusjaosto järjestää

hiihtosuunnistuksen SM-kisat Iisalmessa

Peltosalmen urheilupuistossa ja Ohenmäen

lähiliikunta-alueella. Edelliset SM-kisa

järjestimme talvella 2019.  

Kisojen järjestämisen suunnittelua on tehty

haastavissakin olosuhteissa, mutta samalla

kunnianhimoisesti. Haluamme järjestää

kilpailijoille kaikin puolin onnistuneet

kisatapahtuman. Latupohjien suunnittelu ja

pohjatyöt on tehty jo kesällä. Syksyn aikana

kisojen suunnittelun vauhti on kiihtynyt.  

Tällaiset SM-kisatapahtumat ei onnistu ilman

asiantuntevaa ja motivoitunutta

talkooväkeä. Meillä on ollut hyvä yhteishenki

ja kisojen suunnittelussa lähtökohtana on

tarjota onnistunut kisatapahtuma.  

Ikävä kyllä yksi haaste on ollut

koronapandemia ja kisojen

terveysturvallisuus on ollut kisojen

suunnittelussa nyt loppuvaiheessa vahvasti

pinnalla. Monesta oheistoiminnasta on

luovuttu koronarajoitusten vuoksi, mutta

päätimme, että teille kisailijoille tärkeintä on

kuitenkin se, että kisatapahtuma viedään

läpi onnistuneesti. Loppuvaiheessa

laajensimme Suunnistusliiton pyynnöstä

kisoja myös lapsisarjaan. On ilo tarjota teille

kaikille mahdollisuus testata kuntoanne

kisailemalla.    

Varmasti nämä kisat muistetaan

nimenomaan koronapandemian viidennen

aallon poikkeusjärjestelyin toteutetuista

kisoista. Järjestelytoimikunnan puolesta

toivon, että kuitenkin itse kilpailu upeissa

ylä-savolaisissa maisemissa jäisi teille

päällimmäisenä mieleen.  

Tervetuloa kisaamaan ja onnea ja parasta

mahdollista suoritusta teille kaikille!

 

TERVETULOA
KISAAMAAN IISALMEEN 

MERVI VIDGRÉN 

JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN

PUHEENJOHTAJA
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Tänä talvena lumiolosuhteet ovat vaihteeksi

suosineet hiihtosuunnistuksen

kisajärjestäjiä, ja välillä on tuntunut, että

vähempikin lumi riittäisi. Vastaavasti

pandemiasta johtuvat rajoitukset ja ohjeet

ovat haastaneet sitäkin enemmän ja

pakottaneet miettimään keinoja, joilla

kilpailut saadaan vietyä läpi

terveysturvallisesti.

Hiihtosuunnistuskilpailun järjestäminen on jo

itsessään iso ponnistus ilman ylimääräisiä

haasteita. Nyt on kuitenkin kisaviikonloppu

käsillä ja hienot puitteet odottavat Suomen

parhaita hiihtosuunnistajia eri ikäluokissa.

Suunnistus on tunnetusti perhelaji, ja onkin

ilo huomata, että menneiden vuosien

huippujen sukunimiä löytyy nykyään myös

nuorten sarjoista. Hiihtosuunnistuksen

hienous on myös se, että samoissa

kilpailutapahtumassa mitaleista ovat

taistelemassa niin 15-vuotiaat

tulevaisuuden toivot kuin 85-vuotiaat

todelliset konkarit. 

Iisalmen Visa on kokenut arvokisajärjestäjä.

Itsekin aloitin aikanaan hiihtosuunnistuksen

SM-kilpaurani 1990-luvun puolivälissä juuri

Iisalmesta. Laji on kehittynyt ja muuttunutkin

vuosien saatossa, mutta edelleen

taitavimmat ja kestävimmät urheilijat

pokkaavat sarjojensa kirkkaimmat mitalit. 

Toivotan nautinnollista ja menestyksekästä

SM-viikonloppua kaikille kilpailijoille sekä

osoitan lämpimät kiitokset Iisalmen Visan

järjestelykoneistolle pyyteettömästä

vapaaehtoistyöstä kilpailujen

toteutumisesta näinä haastavina aikoina!

SUUNNISTUS ON
PERHELAJI

TIMO SAARINEN

SUUNNISTUSLIITON

TAPAHTUMA- JA 

 SEURAPÄÄLLIKKÖ 
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Arvoisa urheiluväki! Tervetuloa Iisalmeen

hiihtosuunnistuksen keskimatkan ja viestin

Suomenmestaruuskilpailuihin. 

Pari viimeistä vuotta on koetellut meitä

kaikkia, myös urheiluseurojen toimintaa.

Harrastamisen mahdollisuus on välillä ollut

tauolla ja kilpailuja on jouduttu siirtämään

myöhempään ajankohtaan tai perumaan

kokonaan. Onkin mukavaa, että pitkästä

aikaa pääsemme järjestämään kilpailut, joihin

yleisö pääsee paikan päälle seuraamaan

hienoja urheilusuorituksia. 

Toivotan seuramme puolesta kaikille

urheilijoille oikein hyvää ja menestyksekästä

päivää, sekä katsojille iloisia hetkiä huippu-

urheilun parissa!

IISALMEN VISA
TOIVOTTAA KILPAILIJAT
JA YLEISÖN
TERVETULLEEKSI

NINA HERD 

IISALMEN VISA RY

PUHEENJOHTAJA
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Tule kisoihin ainoastaan terveenä. Mikäli sinulla on
flunssan oireita, älä tule kilpailupaikalle. 
 Ota mukaan riittävä määrä kasvomaskeja ja oma
käsidesi. 

Käytä kasvomaskia aina tilanteissa, joissa
lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. 

Pidä turvaväli kaikkialla. 

Laita käytetty maski roskiin. 

Koulun sisällä oleviin tiloihin mennessä on
käytettävä kasvomaskia. 

Huolehdi käsihygieniasta palveluja käyttäessäsi ja
wc-käynneilläsi. 

TERVEYSTURVALLISUUS
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KILPAILUOHJE

HIIHTOSUUNNISTUKSEN SM-KESKIMATKA JA SM-VIESTI 

26. – 27.2.2022

Säännöt

Kilpailuissa noudatetaan IOF:n ja SSL:n lajisääntöjä, hiihtosuunnistuksen SM-kilpailujen

erillisohjeita 2022 sekä kilpailujen järjestäjien antamia ohjeita.

Pysäköinti

Pysäköintialueilta on matkaa kilpailukeskukseen 100 – 800 metriä. Pysäköinti on sallittu

ainoastaan järjestäjien osoittamaan paikkaan. 

Opastus kilpailupaikalle

Opastus kilpailukeskukseen ja pysäköintipaikoille tieltä nro 563 Opasteet ovat paikoillaan

26.2.2022 klo 7:00.

Tuomarineuvosto

Puheenjohtaja Ossi Lakkala, KuoSu, jäsen Seppo Keltamäki, JoKu, ja jäsen Päivi Lassila,

RasTiimi.

Tuomarineuvoston päätöksellä voidaan kilpailun alkamista siirtää tai kilpailu peruuttaa, jos

lämpötila on alle -20 C astetta. Tätä päätöstä tehtäessä lämpötila mitataan maalialueella

metrin korkeudella (lajisääntökohta 14.72). Mahdollista kylmän sään vaikutusta arvioidessa

noudatetaan myös lajisääntökohtaa 14.73.

Kilpailun johto

Kilpailunjohtaja Ritva Partanen (info.skio.iisalmi@gmail.com) p. 040 120 2880

Ratamestari Lassi Väänänen

TA Kari Saastamoinen

Ratavalvoja Hannu Heiskanen (SonPa)

IOF:n valvoja Tapani Partanen

Tiedottaja Susanna Kauppinen (susanna@jokutuotantotalo.fi) 

p. 044 512 1101
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KILPAILUOHJE

Kilpailukeskus

Kilpailukeskus on Kauppis-Heikin koululla, osoite Peltosalmentie 11, 74510 Iisalmi.

Kisakanslia/Info, ensiapu- ja ADT-tilat sijaitsevat koulukeskuksen sisätiloissa. Bajamajat

ovat koulun pohjoispuolella.

Koulun eteläpuolella olevalla mallirastilla kilpailija voi testata EmiTaginsa toiminnan. Infossa

on mahdollista mittauttaa EmiTagin toimintavaraus.

Opaspaalu sijaitsee keskeisellä paikalla koulun eteläpuolella. Lähdön viitoitus alkaa

infopaalulta.

Koulu on ns. sukkakoulu, joten sisätiloissa kengät tulee ottaa pois tai käyttää järjestäjien

tarjoamia kengänsuojia 
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KILPAILUOHJE

Kilpailumaasto

Kilpailumaasto on pääosin havupuuvaltaista kangasmaastoa. Korkeimman ja matalimman

maastopisteen korkeusero on 30 metriä.

Kilpailumaastossa ei ole aiemmin pidetty hiihtosuunnistuskilpailuja. 

Teiden (ruskeat tiet) ylitykset ovat sallittu ainoastaan kilpailukarttoihin merkityistä

kohdista. Kielletyiksi reiteiksi merkittyjä teitä ei ehdottomasti saa käyttää reitteinä, niiden

mahdollinen käyttö johtaa automaattisesti kilpailusuorituksen hylkäykseen. Ruskean tien

vierellä olevaa ja siitä pohjoiseen haarautuvaa kevyenliikenteenväylää saa käyttää, mutta se

on hiekoitettu. Kilpailukartan piirrossa on käytetty symbolia 807.000 auraamaton tie ja  

 215.00 kaivanto (matala juoksuhauta).

 

Uraverkosto

hiihtokelpoinen (hiekoitettu) ”musta tie” – 0.8 km (mustatie)

luistelukelpoinen ”tamppariura” (leveys yli 3 m) – 10 km (leveä vihreä viiva)

kapea luistelu-ura (leveys 1.5 m – 3 m) – 8 km (kapea vihreä viiva)

Kelkkaura (leveys 0.8 – 1.2 m) – 27 km (vihreä katkoviiva)

heikko ura (hiihdetty tai huono, leveys 0.8 – 1.0 m) – 0.2 km (vihreä pisteviiva)

 
Kilpailukanslia (Info)

Koulun eteläpihalta käydään koulun sisätiloissa sijaitsevaan Kilpailukansliaan/ Infoon, joka on

avoinna kilpailupäivinä klo 8.00 – 16.00. Viestin hiihtojärjestykset on ilmoitettava IRMA:an

viimeistään lauantaina 26.2. klo 18.00 mennessä. Mikäli järjestäjät joutuvat kirjaamaan

joukkueen hiihtojärjestyksen, korvaus siitä on 5 €/joukkue.

Koulu on ns. sukkakoulu, joten kilpailukansliassa asioidessa kengät tulee ottaa pois tai

käyttää järjestäjien tarjoamia kengänsuojia. Infossa suositellaan käytettävän

pankkikorttimaksua.

 
Kilpailunumerot

SM-keskimatkan (lauantain) numerot löytyvät koulun eteläpuolelta narulta. H/D21 sarjojen

numerot luovutetaan Kilpailukansliasta/ Infosta. SM-viestin (sunnuntain) numerot jaetaan

joukkueittain Infosta. Kilpailunumero kiinnitetään näkyvästi vasempaan reiteen, numeroa ei

saa taittaa. Numeroiden kiinnitystä varten kilpailijoilla on oltava omat hakaneulat.

Sunnuntain viestissä on käytössä osuuskohtaiset kilpailunumerot: 1. osuus valkopohjainen

numero, 2. osuus punapohjainen numero, 3. osuus keltapohjainen numero.
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EmiTag -kilpailukortit

Kilpailuissa käytetään EmiTag-leimausjärjestelmää. Kilpailija vastaa, että hänen

käyttämänsä EmiTagin numero vastaa IRMA:an syötettyä numeroa.

Sunnuntaina käytävän SM-viestin EmiTag-numerot tulee syöttää Irmaan joukkuetta

ilmoitettaessa. Kilpailija on itse vastuussa myös vuokrakortin numeron syöttämisestä

IRMA:an.

Viestissä ei ole erillistä sisään kirjausta ja kilpailija huolehtii vaihtoalueelle mennessään itse

EmiTagin nollauksesta.

Vuokrattavat EmiTagit (5 €/päivä) saa lauantaina klo 8 alkaen kilpailukeskuksen Infosta. Jos

osallistut myös sunnuntaina viestiin, käytät samaa EmiTagia kuin lauantaina. Vuokratut

EmiTagit on palautettava Infoon. Palauttamatta jääneestä EmiTagista veloitetaan 100 €.

Kilpailija on vastuussa EmiTagin toimivuudesta

Koulun eteläpuolella sijaitsevalla mallirastilla kilpailija voi tarkistaa EmiTagin toimivuuden.

EmiTagin toimintavarauksen voi käydä tarkistamassa infossa olevalla MTR –laitteella. Jos

akun jännite on alle 2,95 V, EmiTag on vaihdettava ennen kilpailua. Emit suosittelee, että

EmiTagit, joiden numero on pienempi kuin 3908550 tulee vaihtaa uuteen ennen talvikautta

2021/2022.

Kilpailun järjestäjät eivät tarkista EmiTagin oikeellisuutta ennen lähtöä. Jos kilpailija käyttää

muuta kuin järjestäjille ilmoitettua tai järjestäjien antamaa EmiTagia, suoritus hylätään.

Muista tarkistaa lähtöluettelosta, että kilpailet oikealla EmiTagilla (myös vuokraajat).

Lauantaina useampi kilpailija ei saa käyttää samaa EmiTagia, myös sunnuntaina viestissä

samaa EmiTagia saa käyttää vain kerran. Kilpailijalla saa olla mukanaan kaksi EmiTagia, joista

toinen on ilmoitettu tulospalveluun. Mikäli kilpailija haluaa muuttaa ilmoittamaansa EmiTag

numeroa, muutoksesta veloitetaan 5 €.

.

KILPAILUOHJE

Kartta

Tulostekartta 2/2022 mittakaavassa 1:10 000, käyräväli 5m, koko A4. Kilpailujen mallikartat

ovat nähtävillä lähtöpaikoilla. Kilpailukartat kerätään pois maalissa. Kilpailija laittaa kartan

leimantarkastuksen jälkeen sarjansa mukaiseen muovipussiin. Kartat palautetaan

sunnuntaina viestin jälkeen.

Jos haluat kartan jälkikäteen postitse, voit käydä täyttämässä osoitteesi kirjekuoreen

kilpailukeskuksen Infossa. Kuoren taakse merkitään tieto siitä, minkä sarjan tai

viestinumeron/osuuden kartta postitetaan. Palvelumaksu on 5 €/kuori (enintään 4 karttaa/

kuori).
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KILPAILUOHJE

Rastit ja leimaaminen

Rasteja on maastossa lähekkäin, joten tarkastathan, että käyt oikealla rastilla. Rastit ovat

tolpassa uran vieressä. Rastikoodi on kiinni tolpan yläosassa ja uralle päin. EmiTag on

kiinnitetty tolppaan rastilipun yläpuolelle. EmiTag rekisteröi rastilla käynnin noin puolen

metrin etäisyydeltä, jonka jälkeen EmiTag vilkkuu 10 sekunnin ajan onnistuneen leimauksen

merkiksi. Leimaukseen riittää EmiTagin vienti rastilipun vierestä, rastileimasinta/-tolppaa ei

saa lyödä eikä töniä. Ole huolellinen leimauksissa ja varmista joka rastilla rannekkeen

vilkkuvasta valosta, että leimaus on onnistunut. Leiman puuttuminen johtaa hylkäykseen.

Maalin lähistölle ei saa mennä seuraamaan kilpailua EmiTagin kanssa, muuten on vaara, että

tulospalveluun tulee häiriöitä.

Viimeisellä rastilla on leimasin uran kummallakin puolella. Rastilla käynti rekisteröityy

molemmista.

Suksen testaus ja verryttelyalue

Kilpailukeskuksen koillispuolella Peltosalmen urheilupuistossa on mahdollisuus suksien

testaukseen. Lauantaina lähtöpaikalle vievä ura on verryttelyaluetta. Sunnuntaina

vaihtoalueelta saa poistua verryttelemään suksentestausladulle.
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KILPAILUOHJE
Lähdöt SM-keskimatka 26.2.2022

Lähtöön on matkaa 1600 m. Lähtöön ei ole yhtenäistä hiihtouraa, vaan siirtyminen tapahtuu

kevyenliikenteen väylää (750 m) ja hiihtouraa pitkin. Opastus alkaa opaspaalulta ja reitti on

viitoitettu vihreäpohjaisella Kaisanet -nauhalla. Lähtöön saa siirtyä ainoastaan opastettua

reittiä pitkin. Lähdöstä ei ole varustekuljetusta kilpailukeskukseen.

Lähtötoiminnot ovat seuraavat: Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan 4 minuuttia ennen

lähtöä. Kilpailijan EmiTag nollataan 3 minuuttia ennen lähtöä. Kilpailijan kilpailunumero

tarkastetaan 2 minuuttia ennen lähtöä, myös mallikartta on nähtävillä. Kilpailija siirtyy

karttojen viereen 1 minuutti ennen lähtöä. Kilpailija saa ottaa oman sarjansa kartan

toimitsijan komennolla KARTAT 15 sekuntia ennen lähtöä. Lähtökellon äänimerkin jälkeen

kilpailija saa lähteä. K-pisteelle on matkaa lähdöstä 130 m.

Kansallisten H/D 11 ja H/D 13 –sarjojen kilpailijat saavat karttansa 1 minuutti ennen lähtöä.
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KILPAILUOHJE

Lähdöt SM-viesti 27.2.2022
Viestin lähdöt ovat Peltosalmen urheilupuistosta latu-uralta porrastettuna siten, että klo
10.00 lähtevät sarjat H225, H210- ja H170-, klo 10.10 lähtevät sarjat D190-, D170- ja
D150-, klo 10.20 lähtevät sarjat H190-, D17 ja H150-, klo 11.00 lähtevät sarjat H21,
H110- ja H17, klo 11.10 lähtevät sarjat D21, H20 ja D130-, klo 11.20 lähtevät sarjat D20
ja H130-. Lähtöön on matkaa 600 m ja sinne vievä viitoitus alkaa opaspaalulta. Reitti on
viitoitettu vihreäpohjaisella Kaisanet -nauhalla. Lähdössä järjestäjä nollaa kilpailijan
EmiTagin. 

Kello 10.00 lähtevät 1.osuuden kilpailijat saavat siirtyä lähtöalueelle klo 9.50 alkaen. Kello
10.10 lähtevät 1.osuuden kilpailijat saavat siirtyä lähtöalueelle klo 10.01 alkaen, klo 10.20
lähtevät 1.osuuden kilpailijat saavat siirtyä lähtöalueelle klo 10.11 alkaen, klo 11.00
lähtevät 1.osuuden kilpailijat saavat siirtyä lähtöalueelle klo 10.50, klo 11.10lähtevät
1.osuuden kilpailijat saavat siirtyä lähtöalueelle klo 11.01, klo 11.20 lähtevät 1.osuuden
kilpailijat saavat siirtyä lähtöalueelle klo 10.11. Lähtöpaikalla toimitaan lähdön päällikön
ohjeiden mukaisesti.

1.osuuden kilpailijat kutsutaan lähtöpaikalle 3 minuuttia ennen lähtöä. 1.osuuden
kilpailijoille jaetaan kartat nurinpäin karttatelineelle 1 min ennen lähtöä. 1. osuuden
kilpailijat saavat laittaa kartan karttatelineeseensä 30 sekuntia ennen starttia toimitsijan
komennolla KARTAT. Lähtö tapahtuu lähtömerkistä.
Lähdöstä on matkaa K-pisteelle 100 m. Ratapainatuksessa ei ole viitoitusta, vaan se on
vain maastossa.

Vaihtoalue sijaitsee kilpailukeskuksessa ja sinne siirrytään opasteiden ja toimitsijoiden
ohjeiden mukaisesti. Viestissä EmiTag –nollauspiste on sisäänkäyntikujassa. Jokaisen
kilpailijan on käytävä nollaamassa EmiTag. Kilpailija vastaa itse EmiTag –laitteensa
nollauksesta.

Vaihtoon tuleva kilpailija tulee ”vaihtopuomille” maalisuoran alussa olevien opasteiden
mukaista oikeaa kaistaa pitkin. ”Vaihtopuomi” on muovinauha ja vaihto tapahtuu kädellä
koskettamalla.

Vaihdon tapahduttua lähtevä kilpailija siirtyy kilpailukarttojen karttatelineelle ja ottaa itse
oman numeronsa ja osuutensa kartan. Kilpailija itse on vastuussa, että ottaa oikean
kartan. Väärän kartan ottanut kilpailija ja joukkue hylätään. Kartoilta on matkaa K-
pisteelle 200 m. Ratapainatuksessa ei ole viitoitusta, vaan se on vain maastossa.
Ankkuriosuuden kilpailijat tulevat maaliin maalisuoran päässä olevien opasteiden
mukaista vasenta kaistaa pitkin.
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KILPAILUOHJE

Juoma-, ensiapurasti ja varustepiste

Kilpailuissa ei ole juoma- tai ensiapurastia. Ensiapuhenkilöstö on koulun sisätiloissa sen

pääsisäänkäynnin luona ja tarvittaessa valmiina siirtymään maastoon moottorikelkalla ja

ahkiolla. 26.2. varustepiste on kilpailualueen keskellä vain sarjoille H/D21. Kilpailijat

toimittavat varustepisteelle kuljetettavat välineet infopaalun viereen kevytpeitteelle.

Kuljetus lähtee klo 11.30 ja varusteet palautetaan samaan paikkaan klo 14.00.

        Varustepisteen symboli 715.000

 

Maali

Maali sijaitsee koulun kaakkoispuolella. Maaliviiva on merkitty maalipylväinen kohdalle

lumeen ja maalituomarina toimii Paavo Karvonen. Leimantarkastuksessa on tärkeää,

että vain yksi kilpailija kerrallaan on tarkastuksessa, malta odottaa omaa vuoroasi.

Maalialue on aidattu omaksi alueekseen, jonka sisälle saa tulla vain maaliin/ vaihtoon

saapuva kilpailija. Kun kilpailija on poistunut maalialueelta ja leimantarkastuspisteestä,

hän ei saa palata sinne EmiTag-kilpailukortin kanssa.

Maali suljetaan lauantaina viimeistään klo 16.00 ja sunnuntaina viimeistään klo 16.00.
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Keskeyttäneet

Keskeyttäneiden on tultava maalin kautta, tai jos se ei ole mahdollista niin keskeyttäjien on

ilmoittauduttava leimantarkastuksessa EmiTagin tarkastuspisteessä sekä samalla on

luovutettava kilpailukarttansa.

Välinehuolto

Suksien voitelutiloja ei ole.

Pukeutuminen, peseytyminen ja WC:t

Kilpailukeskuksessa ei ole erillisiä pukeutumistiloja. Peseytymismahdollisuus tarjotaan

Iisalmen uimahallilla klo 11 – 17. Ilmainen sisäänpääsy näyttämällä kilpailunumeroa. Uuden

uimahallin rakennustöistä johtuen pysäköintipaikat löytyvät osoitteesta Untamonkatu 7,

74120 Iisalmi, jäähallin takaa.

WC:t eli Bajamajat löytyvät koulun pohjoispuolelta.

Ensiapu- ja ADT-tilat

Ensiapu- ja ADT -tilat ovat koulukeskuksen sisätiloissa. Tarvittaessa ensiavun henkilöstöllä

on täysi valmius lähteä maastoon moottorikelkalla ja ahkiolla.

Tulokset

Kilpailun aikana on käytössä myös online –tulospalvelu, jonne on linkki IRMA:ssa ja

kisasivuilla https://www.iisalmenvisa.com/fi/suunnistus/hiihtosuunnistuksen-sm-

keskimatka-ja--viesti-2022/

Kahvio

Kilpailijoita palvelee pieni ulkokahvio, jossa maksu ainoastaan käteisellä.

Palkinnot

Palkintojen jakoa ei ole, vaan palkinnot luovutetaan palkintojenjakotoimistosta, mikä

sijaitsee koulun itäsivulla sisätiloissa. Palkinnot jaetaan SSL:n sääntöjen mukaisesti.

Sarjoissa H/D11 ja H/D13 palkitaan kolme parasta.

Lauantaina 26.2. arvotaan osallistujien kesken Sokos Hotel -lahjakortti.
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KILPAILUOHJE
Sarjat ja matkat SM-keskimatka 26.2.2022

Ohjeajat: Sarjojen ohjeajat ovat SSL:n ja IOF:n lajisääntöjen mukaiset.

Sarjat ja matkat SM-viesti 27.2.2022

tervetuloa kisaamaan Iisalmeen!
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Toivotan Teidät tervetulleiksi vuoden 2022 hiihtosuunnistuksen

SM- Keskimatkalle ja SM-Viestiin Iisalmen Peltosalmelle,

Ohenmäen kartalle.

 

Kilpailumaasto urineen on tällä hetkellä erinomaisessa kunnossa,

toivotaan siis ”tasaistatalvikeliä” tulevalle viikolle. Syksyllä

raivattuja uria on pohjattu pitkin talvea ja lumi tilanteen puolesta

urasto on toteutettu ennakkosuunnitelmien mukaisesti. Alueen

polkuverkosto ja vanhat tiepohjat toimivat uraston

peruspohjana. Kaikkiaan kilpailualueella on noin 45 kilometriä

urastoa. Valtaosa on kelkkauraa, joita kuntoladut ja kapeat

luistelu-urat täydentävät.

 

Ratavalvoja on kierrellyt maastossa tarkkailemassa ja antanut

vinkkejä rata- ja urasuunnitteluun. Reitinvalintoja ja hajontoja on

riittävästi tarjolla. Sitkeyttä ja suksien hallintaa tarvitaan

Ohenmäen kankaalla hiihtosuunnistaessa. Suunnistakaa tarkasti

ja pitäkää hoksottimet hereillä. Olkaa kelkkaurien laskuissa

riittävän varovaisia!

 

Kilpailualue on myös kuntoilu- ja ulkoilukäytössä, joten

kohtaamisiin on syytä varautua. Vastaan hiihtoa kilpailijoiden

kesken voi osittain tulla, ainahan joku voi hiihdellä hukassa

väärään suuntaan. Varovaisuudella ja oikealla asenteella niistä

kuitenkin selvitään. Tätä kirjoittaessa kisakartat ovat jo

viimeistelyä vaille, joten H-hetki lähestyy.Ratamestariryhmän

puheenjohtajana toivotan reiluja kilpailuita molemmille päiville!

 

Lassi Väänänen

Ratamestariryhmän puolesta 15.2.2022 
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