
40-v juhlavuosi Jyväskylässä
Hippo-hiihdot Laajavuoressa
lauantaina 29.2.2020
kello 10.00 alkaen.

Ohjeet osallistujille – tervetuloa!

Juhlavuoden kisat pidetään Laajavuoressa, Ensilumen ladulla. Osoite: Hikipolku, Jyväskylä. Lunta on vain hiihtouralla.

Pysäköinti kisapaikan läheisyydessä
ü Pysäköinnin ohjaus on järjestetty. Paikoitusta on Hikipolun varrella sekä Scandic Laajavuoren P-alueella,

Laajavuorentie 30. Kiitos, jos suositte yhteiskyytejä mahdollisuuksien mukaan.
ü Lähialueelta kannattaa saapua jalkaisin.
ü Laajavuoreen pääsee kätevästi paikallisliikenteen bussilla, Linkki nro 25 pysäkit on Laajiksen ja Scandicin kohdalla.

Kilpailukanslia / numeroliivit - nouda hyvissä ajoin, palauta heti suorituksen jälkeen
ü Kilpailukanslia telttakatoksessa aukeaa la 29.2 klo 8.00 Ensilumen ladun parkkialueella.
ü Nouda kilpailunumero kilpailukansliasta hyvissä ajoin ennen omaa starttia.
ü Palauta numero heti hiihdon jälkeen maalialueen mehupisteeseen. HUOMIO: keskeyttäneiden ja hiihtäjien, jotka

eivät startanneetkaan ja ovat hakeneet kilpailunumeron, tulee palauttaa kilpailunumero suoraan kilpailukansliaan.

Matkat ja sarjat – kisojen kulku
ü Kaikki matkat hiihdetään Jyväslumen Ensilumen ladulla. Hiihtotyylin saa jokainen kilpailija valita itse.
ü Hiihtäjät on jaettu kilpailusarjoihin syntymävuoden mukaan. Tytöille ja pojille on omat sarjansa.

o 2016 ja myöhemmin syntyneet: 50 m
o 2014-2015: 400 m
o 2012-2013: 400 m
o 2010-2011: 1 km
o 2008-2009: 1 km

ü Hiihtäjän startti tapahtuu väliaikalähdöllä, eli jokaisella hiihtäjällä on oma lähtöaika. Käytössä sähköinen ajanotto.
TÄRKEÄ HUOMIO: Huoltajien tulee väistyä maalisuoralla latu-uralta vähintään 10 metriä ennen maalia, jotta
toimitsijat näkevät selvästi hiihtäjän kilpailunumeron.

ü Lähtölistat ja kilpailupäivän aikataulu julkaistaan viimeistään perjantaina 28.2. www.op.fi/keski-suomi ja
www.skijyvaskyla.fi Lähtölistat ovat nähtävissä myös kilpailukansliassa / kisapaikalla.

ü Reittikartat julkaistaan www.skijyvaskyla.fi sivuilla viimeistään pe 28.2.

Verryttely
ü Pienimmät hiihtävät ensin 50 m matkan ns. ”takasuoralla”, jona aikana verryttely on luvallista muualla latu-uralla.

Latu suljetaan kokonaan ennen ensimmäistä väliaikalähtöä, klo 11.15 mennessä, minkä jälkeen verryttely ja
suksien testaus ladulla on kielletty. Noudatathan toimitsijoiden ohjeita ja kunnioitat nauhalla eristettyjä alueita.

Palkinnot
ü Jokainen hiihtäjä saa maalialueella osallistujamitalin ja lämmintä mehua kilpailunumeron palautettuaan.
ü Kunkin sarjan kolmelle parhaalle sijamitalit. Palkintojen jako n. 15 min sarjan tulosten valmistumisen jälkeen.

Tulokset
ü Tulokset ovat nähtävillä välittömästi kunkin sarjan tulosten valmistumisen jälkeen kilpailupaikan tulostaululla.
ü Tulokset julkaistaan kisojen jälkeen www.skijyvaskyla.fi -sivulle sekä linkitetään www.op.fi/keski-suomi/hippo

WC        Kilpailualueella on käytössä 4 bajamajaa.
Kioski    Ski Jyväskylän kioski-kahvio-grilli palvelee, maksu käteisellä ja pankkikortilla.

Luistavia latuja ja aurinkoista kisapäivää kaikille!
Toivottaa Hanna Hippo, OP Keski-Suomen ja Ski Jyväskylän väki
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