
Liperin hiihdot 5.1.2019 
 
Kilpailuohjeet: 
KILPAILUKESKUS: 
Kilpailukeskus sijaitsee Pärnävaaralla, osoite Pärnävaarantie 32 80400 Ylämylly (Liperi) 
Ratojen kartat löytyvät Joensuun kaupungin nettisivuilta (www.joensuu.fi/kartat) ja 
kilpailukeskuksen ilmoitustaululta. Opastus kilpailupaikalle on valtatie 9:ltä seuraamalla 
Pärnävaara opastuskylttejä. 

TIEDOTTAMINEN: 
Kilpailua koskeva tiedottaminen tapahtuu Liperin Hiihtoseuran nettisivujen kautta: 
http://www.liphs.fi. Viimehetken muutokset löytyvät Liperin Hiihtoseuran Facebook-
sivustolta. Järjestäjä pidättää oikeuden matkojen ja ratojen muutoksiin, johtuen sää 
ja latuolosuhteista. Mahdollista muutoksista tiedotetaan kenttäkuulutuksella 
kilpailupaikalla. Lumitilanne on hyvä. 

KILPAILUAIKATAULU  
Kilpailu alkaa lauantaina 5.1.2019 klo 11.00. 
KILPAILUKANSLIA 
Kanslia on Pärnävaaran kahviossa nk. yläparkissa 1,5h ennen kilpailua ja sulkeutuu 
kilpailujen päätyttyä. Kilpailukansliasta on saatavilla kilpailunumerot ja muu kilpailijoiden  
ja huoltajien materiaali. Viralliset tulokset tulevat stadionin tulostaululle kilpailun päätyttyä 
ja seuran kotisivuille. 
KILPALADUT JA HIIHDETTÄVÄT MATKAT 
Kilpaladut sijoittuvat Pärnävaaran kisaladustolle. Kilpailun lähtö ja maali sijaitsevat 
stadionilla. Kilpailukeskuksen ja ratojen kartat löytyvät stadionrakennuksesta ja 
kisakansliasta. 
Kilpailussa käytetään seuraavia hiihtoratoja 1km, 2km, 3km ja 5km (nk. alavitonen) 
Hiihdettävät matkat muodostuvat seuraavasti: 
1km = 1km 
2km = 2km 
3km = 3km 
5km = 5km 
8km = 5km + 3km 
10km = 2 x 5km 

HARJOITUSAJAT 
Kilpaladut ovat harjoittelua varten avoinna ennen kilpailua ja sulkeutuvat 10min ennen 
kilpailujen alkua. Verryttelyyn voi käyttää valaistua latua. 

KESKEYTTÄMINEN 
Keskeyttäneen kilpailijan on ehdottomasti ilmoittauduttava maalitoimitsijalle ensitilassa. 

VOITELU 
Lämmintä voitelutilaa on mahdollista vuokrata kilpailukansliasta hintaan 20€. Voitelutilassa 
ei ole kaikille voitelupukkeja. 

VARUSTEET ja PESUTILAT 
Stadionin lähtöalueelle on varattu tila, jossa lämmittelyasuja voi säilyttää kilpailun ajan. 
Huoltorakennuksessa yläparkissa on pukuhuoneet, suihku ja sauna. 

PALKINTOJENJAKO 



Palkinnot jaetaan stadionilla, kunhan viimeinen hiihtäjä on tullut maaliin. 8, 10, 12 
vuotiaiden sarjassa palkitaan kaikki (3 parhaalle pytyt). Muissa sarjoissa 3 parasta 
palkitaan pytyin. 
Nuorten sarjojen (alle 20v) paras seura palkitaan MARTIN PYTTY -kiertopalkinnolla. 
Pisteet 1:10p   2:5p   3:3p muut sijat 1p 
LIIKENNE JA PAIKOITUS 
Kilpailijoiden, huoltajien ja yleisön paikoitusalueet ovat stadionin yläparkissa. 
Stadionrakennukseen johtavalle tielle on pysäköinti kielletty. Alhaalla Stadionilla on myös 
paikoitustiloja. 

RUOKAILU JA KIOSKIPALVELUT 
Pärnän kahvio palvelee kisavieraita. Liperin Hiihtoseuran makkaranmyynti toimii alhaalla 
Stadionilla. 

WC-PALVELUT 
WC:t ovat Yläparkissa huoltorakennuksessa 

ENSIAPU 
Ensiapuryhmä päivystää stadionilla kilpailukeskuksessa  
kilpailupäivinä kilpailujen aikana. 

Kilpailun organisaatio 
Kilpailujen TD Ari Lyytikäinen 
Kilpailujen johtaja Martti Reijonen 
Kilpailun apulaisjohtaja Jouni Kurttila 
Kilpailusihteeri Minna Tanskanen 
Ratamestari Erkki Kokko 
Kilpailujen Ea Katri Kurttila 
Turvallisuuspäällikkö Petri Vuorma 
Ajanotto ja tulospalvelu Kuoringan timexpalvelut 
 


