
 

 

 
 

 

 

 

OHS 120 VUOTTA -JUHLAHIIHDOT 23.1.2022 

 

KILPAILUOHJEET 

 
 

PYSÄKÖINTI 
 
Virpiniemen pysäköintialueella, jossa on liikenteenohjaus. 
 
KILPAILUKANSLIA 
 
Fyysistä kilpailukansliaa ei ole. Kilpailuun liittyvissä asioissa yhteys puhelimitse kilpailun 
sihteeriin; Ville Kukkonen 050 548 4449. 
 
KILPAILUNUMEROT 
 
Kilpailunumerot jaetaan stadionrakennuksen ulkopuolella erityisjärjestelyin siten, että 
lähikontakteja ei tapahdu. 
 
Maaliin tulon jälkeen kilpailija ottaa itse numeronsa pois ja palauttaa sen maalialueella 
numeroille tarkoitettuun laatikkoon. Palauttamatta jääneistä kilpailunumeroista veloitetaan 
50 euroa. 
 
KILPAILUREITIT 
 
Kilpailussa käytetään 1 km, 2 km, 3 km ja 5 km reittejä. Risteyksissä opasteet. 
 

SARJAT KILPAILUREITIT 

M8, N8 1 KM 

M10, N10 2 KM 

M12, N12, N14 3 KM 

M14, N16 5 KM 

M16 8 KM (5 KM + 3 KM) 

M18, N18 10 KM (2 x 5 KM) 

M20, MYL, M35 15 KM (3 x 5 KM) 

N20, NYL, N35 10 KM (2 x 5 KM) 

M45 10 KM (2 x 5 KM) 

N45 5 KM 

N50 3 KM 

M50, M60, M70 5 KM 



 
 
VERRYTTELY 
 
Ennen kilpailujen alkua kilpailuladut ovat käytettävissä suksien testaamiseen ja 
verryttelyyn erityistä varovaisuutta noudattaen. Kaikkien tulee hiihtää oikeaan 
hiihtosuuntaan. 
 
Erillinen verryttelylatu on välillä ylikulkusilta - lähtöalue. Verryttelylatu on 
merkitty ”Stadionalueen järjestelyt” -karttaan. Kilpailun aikana verryttelijät eivät saa 
missään tilanteessa käyttää ylikulkusiltaa. 
 
LÄHTÖ- JA MAALIALUE 

Lähtö- ja maalialueelle saavat mennä vain kilpailijat. Lähtöalueelle päästetään noin 3 mi-
nuuttia ennen lähtöä. Lähtöalueella käytetään lähtöportteja (porteissa merkinnät 30 sekun-
nin välein), joiden kautta kilpailijat siirtyvät eteenpäin. Maalin tullessa kilpailija palauttaa 
numeronsa ja poistuu välittömästi maalialueelta. 

KESKEYTTÄMINEN 
 
Keskeyttäneiden kilpailijoiden tulee ilmoittautua maalialueen toimitsijalle ja luovuttaa 
samalla kilpailunumero. Maalialueen toimitsija välittää keskeyttämisilmoituksen välittömästi 
ajanottoon. 
 
TULOKSET   
 
Kilpailupaikalla ei ole erillistä tulostaulua. Tulosten live-seuranta kilpailun nettisivuilla; 
http://www.oulunhiihtoseura.fi/hiihtokilpailut-23-1-2022/tulokset/. Sarjojen viralliset tulokset 
ilmoitetaan stadionalueella kuuluttamalla ja kilpailun nettisivuilla. 
 
PALKINNOT 

Erillistä palkintojenjakotilaisuutta ei järjestetä. Palkinnot voi noutaa sarjan virallisen loppu-
tuloksen jälkeen luovutuspaikasta, joka sijaitsee ulkona stadionrakennuksen sivustalla py-
säköintialueen puoleisessa päässä. Palkittavien lukumäärät sarjoittain ilmoitetaan kilpailun 
nettisivuilla 20.1.2022 mennessä. 

SISÄTILOJEN KÄYTTÖ 

Pukuhuoneita ja suihkutiloja ei käytetä. Kilpailuun osallistujat voivat käyttää wc -tiloja; sta-
dionrakennuksen alakerta (2 wc), liikuntaopiston sivusta (2 bajamaja). Toimitsijat käyttävät 
stadionrakennuksen yläkerran wc -tiloja (2 wc). 

MYYNTIPISTEET 
 
Kahvin ja grillimakkaroiden myyntipisteet sijaitsevat ulkona stadionrakennuksen ja 
pysäköintialueen välissä. Käteismaksu. 
 
ENSIAPU 

Stadionalueella päivystää ensiapu, joka on tavoitettavissa numerosta 0400 581 976. 


