
Etelä-Suomen Maakuntaviesti 3.3.2022  
  
LEPPÄVAARAN URHEILUPUISTOSSA 
 

 
OHJEITA KILPAILIJOILLE  

 
 
Hiihtotapa P/V. Kilpailu alkaa klo 17:30. 
  

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.  

 
Pysäköintialueen kartta on kilpailun 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. 

 
 

Lähtölistat 

Lähtölistat julkaistaan kilpailun verkkosivulla. 
 

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. Numerot on 
pussitettu joukkueittain ja ne myös jaetaan joukkueittain.  
 
Viestissä käytetään henkilökohtaisille matkoille tarkoitettuja numeroita. 
Viimeinen numero ilmaisee hiihdettävän osuuden. Esim. 121 = 1. osuus, 122 
= 2. osuus jne. 

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


Kilpailija palauttaa numeronsa kilpailun jälkeen maali- ja vaihtoalueilla oleviin 
laatikoihin. Palauttamattomasta numerosta peritään 50 €. 
 
Kilpailussa ei käytetä nilkkatunnistimia. 
 

Kilpaladut 

Kilpailussa käytetään 3,75 km kilpalatua, joka lähtee stadionilta 
sprinttimäkeen. 12 v osuuksilla käytetään 2,5 km latua, jonka kääntöpaikka on 
merkitty latukartalle. Kääntöpaikalla on viitta ja toimitsija. 
  
Tutustu latukarttoihjn ennakkoon verkkosivulla. 

 
Sarjat ja matkat 
 

A-sarja, urheiluseurat 
1. osuus M12 2,5 km P 
2. osuus N14 3,75 km P 
3. osuus M16 3,75 km P 
4. osuus N 3,75 km P 
5. osuus N12 2,5 km V 
6. osuus M14 3,75 km V 
7. osuus N16 3,75 km V 
8. osuus M 3,75 km V 
 
B-sarja, muut joukkueet 
1. osuus 3,75 km P 
2. osuus 3,75 km P 
3. osuus 3,75 km V 
4. osuus 3,75 km V 
5. osuus 3,75 km V 
 

Aikataulu 
 

A-sarja 17:30 
B-sarja 19:00 (arvioitu aika, lähtö A-sarjan maaliintulon jälkeen) 
 

Hiihtotavan valvonta 
 
Kilpaladun varrella on hiihtotavan valvojia. 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 

 
Verryttely- ja testilatuina käytetään kuntolatuja (2,7 km). 
  
Kilpalatuihin tutustuminen on mahdollista ennen kilpailun alkua. Kilpailun 
aikana kilpalatu on vain kilpailijoiden käytössä. 
 

https://espoonhiihtoseura.fi/kilpailut/maakuntaviesti-2022/


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 

WC:t ovat stadionrakennuksessa. Sisäänkäynti on ulkoa. Katso tarkemmin 
stadionalueen kartasta. 
 

Pukuhuoneet 
 

Stadionrakennuksen pukuhuoneet ovat käytössä. 
 
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 
 

Palkitaan 3 parasta joukkuetta. Palkintojen jako on sarjojen maaliintulon 
jälkeen. 
 

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

 
Vastuuhenkilöt 
 

Kilpailun johtaja Matti Heikkilä 040 5909345 

TD Lassi Vesalainen 040 7088119 

TDA Arto Tölmälä 040 532 5257 

Kilpailusihteeri Maarit Tarjanne  

Ajanotto Lauri Sumanen   

Kuulutus Sari Nousiainen   

Kilpailulääkäri Mari Pulkkinen 050 5416758 

 


