
FIS MARJON HIIHDOT 22.-23.1.2022  
  
LEPPÄVAARAN URHEILUPUISTOSSA 
 

 
OHJEITA KILPAILIJOILLE  

 
 
Kilpailun järjestämisestä on keskusteltu aluehallintoviranomaisten ja Espoon 
tartuntatautiviranomaisten kanssa. Kilpailuohjeessa on huomioitu 
terveysviranomaisten hyväksymä koronaturvallisuussuunnitelma. 

 

Tiivistelmä rajoituksista. Yksityiskohtaisempi koronaohje on verkkosivulla. 
- Urheilukeskuksen sisätilat eivät ole käytössä 
- Pukuhuoneet ovat käytössä. Vain urheilijat saavat mennä pukuhuoneisiin. 

Järjestäjä valvoo ja tarvittaessa rajoittaa sisällä olijoiden määrää.  
- Kilpailutoimistoa ei ole 
- Kilpailijoilla saa olla korkeintaan yksi välttämätön huoltaja alueella 
- Kahviota ei ole ja tapahtumassa ei järjestetä mitään myyntiä 
- Kilpailualueella suositellaan käytettäväksi kasvomaskia. Kilpailijoilla 

ainoastaan verryttely ja kilpailu ilman maskia 
- Omat maskit on oltava mukana. Kilpailualueella niitä ei myydä. 

 
Hiihtotapa lauantaina vapaa, sunnuntaina perinteinen. Kilpailu alkaa lauantaina klo 
10:00 ja sunnuntaina 11:00. 
  

Sijainti ja pysäköinti 

Kilpailukeskus on Leppävaaran urheilupuistossa, osoite Veräjäpellonkatu 17. 
Urheilupuiston pysäköintialueen osoite navigaattoria varten on Vanha 
maantie 13. Turuntieltä (110) seurataan ”Leppävaaran urheilupuisto” 
viitoitusta. Tällä pysäköintialueella ei ole aikarajoituksia. Muutama paikka on 
varattu kuorma-autoille/busseille. 

 
Veräjäpellonkadun varrella uimahallin lähellä on myös pysäköintipaikkoja (4 
tunnin paikkoja, muista pysäköintikiekko). Osoite Veräjäpellonkatu 15. Ajo 
näille tapahtuu Lintuvaarantien kautta. Paikat ovat neljän tunnin paikkoja ja 
pysäköintiä valvotaan. Uimahalli on suljettu, joten paikoitustilaa pitäisi olla.  

 
Pysäköintialueen kartta on Marjon Hiihtojen verkkosivulla. Kaikki alueet ovat 
yleisiä pysäköintialueita ja niihin ei ole järjestetty pysäköinnin ohjausta 
kilpailua varten. 

 
Urheilukentän alueelle on autoilla pääsy kielletty. Pysäköinti on kielletty 
myös stadionille johtavan Veräjäpellonkadun varrella muualla kuin 
merkityillä paikoilla. Pelastustiet on pidettävä avoimena. 

 
 

https://espoonhiihtoseura.fi/wp-content/uploads/2021/01/MarjonHiihdot_Koronaohje.pdf
https://espoonhiihtoseura.fi/wp-content/uploads/2021/01/LeppavaaraPysakointikartta.pdf


 

Lähtölistat 

Lähtölistat julkaistaan kilpailun verkkosivulla. Sprintin erien lähtölistat 
päivitetään verkkosivulle ja tulostauluille. 
 

Tulokset 
Tulokset ovat näkyvissä ensisijaisesti online-tulospalvelussa ja stadionin 
videotaululla. Verkkosivun linkki tulosten online-seurantaan aktivoituu vähän 
ennen kilpailun alkua. 
 

Kilpailunumerot 

Numerot jaetaan kilpailukeskuksessa pihalla olevasta parakista. Numeroita 
haettaessa on vältettävä jonottamista ja numerot kannattaa hakea hyvissä 
ajoin. Numeroiden jakopaikka on esitetty kilpailukeskuksen kuvassa.  
 
Sprintissä käytetään karsinnassa ja erissä samoja numeroita. 
 
Kilpailija palauttaa numeronsa kilpailun jälkeen maalialueella olevaan 
laatikkoon. Palauttamattomasta numerosta peritään 50 €. 
 
Kilpailussa ei käytetä nilkkatunnistimia. 
 

Kilpaladut 

Lauantaina kilpailussa käytetään sprinttilatua. 
FIS-sarjoissa lähtöpaikka on takasuoralla. 
Nuorten sarjoissa lähtöpaikka on urheilukentän päädyssä. 
  
Sunnuntaina on käytössä 3 km lenkki, joka muodostuu sprinttiladun 
alkuosasta ja 2,7 km ladusta. 
Kaikissa sarjoissa lähtöpaikka on takasuoralla. 
 
Tutustu latukarttoihjn ennakkoon verkkosivulla. 

 
Sarjat ja matkat 
 

Lauantai sprintti (V) 
FIS MYL 1,4 km 
FIS NYL 1,4 km 
M10, M12 0,6 km 
N10, N12 0,6 km  
M14, M16 1,0 km 
N14, N16 1,0 km 
 
Sprintin FIS-sarjat hiihdetään FIS-kaavion mukaan. 
Naisten sarjassa on karsinta, välierät ja finaali. 
 
Nuorten sarjoissa hiihdetään karsinta ja sen jälkeen A, B, C jne. finaalit. 
Kaikille tulee nuorten sarjoissa kaksi lähtöä. 
 

https://espoonhiihtoseura.fi/kilpailut/marjon-hiihdot-2022/


Sunnuntai, yhteislähdöt (P) 
 
Lumiolosuhteiden takia FIS-kilpalatuja ei voi käyttää sprinttilatua lukuun 
ottamatta. Tämä aiheuttaa myös pieniä muutoksia kilpailumatkoihin. 
Kilpailukutsussa oleva 5 km matka hiihdetään 2 x 3 km ja pituus on n. 6 km. 
10 km ja 15 km matkoilla hiihdetään lopuksi kierros sprinttilatua, joten 15 km 
ilmoitettu matka on n. 16 km. 
 
Tutustu latukarttoihin verkkosivulla. 
  
FIS MYL, M20, M18 16 km (5 x 3 km + 1 km) 
FIS NYL, N20, N18 10 km (3 x 3 km + 1 km) 
M8, N8 1,5 km (2 x kentän ympäri) 
M10, N10 2,0 km (2 x 1 km) 
M12, N12, N14 3 km 
M14, M16, N16 6 km (2 x 3 km) 
M35, M45 10 km (3 x 3 km + 1 km) 
N35, N45 6 km (2 x 3 km) 
M55, M65, M75 6 km (2 x 3 km) 
 

Aikataulu 
 

Lauantaina kilpailu alkaa 10:00 ja sunnuntaina 11:00. Molempina päivinä FIS-
sarjat aloittavat. Tarkempi aikataulu julkaistaan kilpailuviikolla. 
 
Lauantain alustava aikataulu: (pienet muutokset mahdollisia) 
 
FIS-sarjat 
10:00 Karsinta 
10:40 MYL alkuerät 
11:10 NYL välierät 
11:22 MYL välierät 
11:34 NYL finaali 
11:40 MYL finaali 
 
Nuorten sarjat, ryhmä 1 M/N10 ja M/N12 
12:30 Karsinta 
13:05 M10 finaalit 
13:19 N10 finaalit 
13:25 M12 finaalit 
13:39 N12 finaalit 
 
Nuorten sarjat, ryhmä 2 M/N14 ja M/N16 
14:30 Karsinta 
15:10 M14 finaalit 
15:26 N14 finaalit 
15:40 M16 finaalit 
15:54 N16 finaalit 
 
 

https://espoonhiihtoseura.fi/kilpailut/marjon-hiihdot-2022/


Sunnuntain aikataulu päivitetään myöhemmin 
 

Lähtöjärjestys 
 

FIS-sprintin karsinnassa lähtönumerot määräytyvät ensisijaisesti FIS 
sprinttipisteiden mukaan. Seuraavaan ryhmään tulevat ne, joilla on vain FIS 
distance pisteitä. Seuraavaksi tulevat arpomalla ne joilla ei ole kumpiakaan 
pisteitä. Viimeiseksi tulevat jälki-ilmoittautuneet. 
 
Sarjojen 10 – 16 sprinttikarsinnan lähtöpaikat määräytyvät arpomalla. 
 
Sunnuntain yhteislähtökilpailun lähtönumerot määräytyvät FIS distance 
pisteiden mukaan tai arpomalla jos pisteitä ei ole. 
 
Kansallisten sarjojen lähtönumerot määräytyvät arpomalla. 
 
Yhteislähdöt pyritään kokoamaan sarjoittain, mutta tarvittaessa sarjoja 
voidaan yhdistää yhteen lähtöryhmään. 
 

Hiihtotavan valvonta 
 
Kilpaladun varrella on hiihtotavan valvojia. Sunnuntaina perinteisen 
hiihtotavan kilpailussa on käytössä käännöstekniikka-alueita, joista on 
verkkosivulla kartta. Vuorohiihtoalueita ei ole käytössä. Järjestäjä varaa 
mahdollisuuden sauvojen mittaukseen pistokokein. 

  
Verryttely ja kilpalatuun tutustuminen 

 
Huonontuneen lumitilanteen johdosta varsinaisia verryttely- ja testilatuja ei ole 
käytössä. 
  
Kilpalatuihin tutustuminen on mahdollista molempina päivinä ennen kilpailun 
alkua. Lauantaina kilpalatuun voi tutustua myös sprintin lähtöryhmien lähtöjen 
välillä. Sunnuntaina tutustuminen on mahdollista FIS-kilpailun ja kansallisen 
kilpailun välillä. 
 
Lauantaina sprinttikilpailun aikana sprinttilatu on suljettu muilta kuin 
kilpailijoilta. Verryttely ja suksien testaus tapahtuu 2,7 km ladulla, jonne kulku 
on stadionrakennuksen takaa videotaulun puoleisesta päästä. Nuorten 
sarjojen aikana verryttely on mahdollista myös takasuoralle rajatulle alueelle 
(takasuora ja takakaarre). Tänne on kulku ainoastaan lähdön 
valmistelualueelta toimitsijoiden ohjaamana. 
 
Sunnuntaina verryttely sallitaan kilpaladulla erityistä varovaisuutta noudattaen 
ja ainoastaan kilpailusuuntaan. Kilpailijoita ei saa häiritä ja toimitsijoiden 
ohjeita on noudatettava. Kilpaladulle pääsy on vain lähdön valmistelualueelta 
kuusiaidan aukosta sprinttimäkeen. Kilpaladulta poistuminen on videotaulun 
jälkeen etusuoran alussa. Toimitsijat valvovat latujen käyttöä.  
 



Verryttely- ja sulkuajat ilmoitetaan kenttäkuulutuksella. Stadionaluetta ei saa 
käyttää verryttelyyn. 

 
Suksien voitelu 
 

Voitelu tapahtuu ulkona. Järjestäjä ei ole varannut erillisiä voitelutiloja eikä 
sähköä voitelua varten. Stadionrakennuksen tiloja ei voi käyttää voiteluun. 

 
WC 

Stadionrakennuksen miesten ja naisten WC:t ovat normaalisti käytettävissä. 
Sisäänkäynti on ulkoa. Katso tarkemmin stadionalueen kartasta. 
 

Pukuhuoneet 
 

Espoon kaupungin ohjeistuksen mukaan pukuhuoneet voivat olla käytössä. 
Pukuhuoneet ovat ainoastaan kilpailijoille ja niissä on maskipakko. Sekä 
naisille että miehille on kolme pukuhuonetta käytössä. Järjestäjä valvoo 
pukuhuoneiden käyttöä ja henkilömäärää. 

 
Ensiapu        

Kilpailulääkäri Mari Pulkkinen (puh. 050 5416758) on maalialueella.  
Ensiapua tarvittaessa yhteys em. numeroon. 
Samasta numerosta saa tarvittaessa myös yhteyden 
moottorikelkkakuljetukseen maastosta kisapaikalle. 

 
Palkintojen jako 
 

Molempina päivinä palkitaan 3-6 parasta sarjoittain. Palkinnot noudetaan 
kenttäkuulutuksen ohjeistuksella palkintojenjakopisteestä, joka on sama 
paikka missä numerot jaetaan. Palkinnot voi noutaa n. 15 min sarjan 
päättymisen jälkeen. Toivotaan, että sarjojen palkittavat noutavat palkintonsa 
yhtä aikaa kenttäkuulutuksen ohjeistamana. 
 
FIS-sprintissä jaetaan palkinnot erikseen sarjojen 18, 20 ja YL hiihtäjille, 
vaikka kilpailu hiihdetään yhtenä sarjana. 
 

Vastalauseet 
 
Protestiaika kussakin kilpailussa on 15 min sarjan tulosten julkistamisesta. 
Protestimaksu on 100 CHF (n. 90 €). Maksu palautetaan, jos protesti 
hyväksytään. 

 
Valokuvaus 

 
Kilpailussa otetaan kuvia, joita voidaan julkaista EHS:n verkkosivulla ja 
sosiaalisen median kanavilla. 
 

 
 
 



Nuorten cup 
 

Marjon Hiihtojen sunnuntain kilpailu kuuluu Etelä-Suomen hiihto ry:n nuorten 
HiihtoCenter cupiin sarjojen 10 – 20 osalta. Tarkemmin hiihtocupista ESH:n 
verkkosivulla.  

 
 
Vastuuhenkilöt 
 
Tuomarineuvosto: TD Paavo Vilminko, TDA Juha Hyvönen, tuomarineuvoston jäsen 
(22.1.) Antero Nikander, kilpailun johtaja Matti Heikkilä, kilpailusihteeri Kristiina Saarinen 
 

TD Paavo Vilminko 0400 487048 

TDA  Juha Hyvönen 040 5247999 

Tuomarineuvoston jäsen, sprintti Antero Nikander 044 3846553 

Kilpailun johtaja Matti Heikkilä 040 5909345 

Kilpailusihteeri Kristiina Saarinen   

Ratamestari  Jani Riissanen    

Stadion Eerik Karvinen   

Ajanotto Lauri Sumanen   

Kuulutus Patrik Ehrnrooth 
Sari Nousiainen 

  

Kilpailulääkäri Mari Pulkkinen 050 5416758 

 

https://www.etelasuomenhiihto.fi/nuorten-hiihtocenter-cup-2021-20/

