Joukkuejohtajien kokous FIS Härkösten hiihdot
Aika

20.12.2019 klo 18.00

Paikka Saukkovaaran hiihtokeskus, Ristijärvi

1. Kokouksen avaus
Kilpailunjohtaja Arto Tolonen avasi kokouksen klo 18.00
2. Läsnäolijoiden toteaminen
Läsnä edustajat Kontiolahden Urheilijoista, Sotkamon Jymystä ja Ristijärven Pyrystä. Osallistujalista
liitteenä
3. Järjestelytoimikunnan jäsenten esittely
Kokouksessa paikalla kilpailun johtaja Arto Tolonen, TD Marita Kaipainen, stadionpäällikkö Kimmo
Väisänen, ratamestari Arto Klemetti, huoltovastaava Leila Karppinen, kilpailusihteeri Sirpa
Härkönen
4. Tuomarineuvoston esittely
TD Marita Kaipainen, TDA Urpo Sorsa, kilpailun johtaja Arto Tolonen
5. Sääennuste
Lauantaiaamuna -0 C, lievä lumisateen mahdollisuus
6. Lähtölistat, tulospalvelu
Lähtölistoihin ei ole tullut muutoksia. Kilpailun johtaja esitteli ajanottojärjestelmän.
7. Stadionin järjestelyt
Stadionpäällikkö esitteli rataprofiilin ja stadionalueella toimimisen
8. Kilpailuradan kuvaus
Kilpailuradoista 1km, 2km ja 3 km on valaistu. 10 km hiihdetään 2x5 km lenkkinä.
Maastossa radat merkitty infokyltin kartan värikoodein.
1km, 2km ja 3 km radoilla latu-ura. 5 km radalla ei ole latu-uraa.
- kunnostus
Latukone kunnostaa radat yön aikana. Radat kunnostettu lauantaina klo 8 mennessä.
Tracks are open on Saturday morning at 8 a.m.
9. Suksitestaukset, paikat ja aikataulut
Suksitestaus kilparadoilla sallittu stadionaluetta lukuunottamatta numeroliivi käännettynä
ehdottomasti kilparatojen hiihtosuuntaan kilpailijoita häiritsemättä. Kuulokkeiden käyttö on
radoilla hiihdettäessä ehdottomasti kielletty.
Ski testing on the race track must be done according to the same skiing direction as in competition.
Numbervests have to be inside out during warm-up
ATTENTION! Headphones are forbidden on the race track!

10. Lämmittelyladut, paikat ja aikataulut
Lämmittely kilparadoilla sallittu stadionaluetta lukuunottamatta numeroliivi käännettynä
ehdottomasti kilparatojen hiihtosuuntaan kilpailijoita häiritsemättä. Kuulokkeiden käyttö radoilla
hiihdettäessä ehdottomasti kielletty.
Warming on the race track must be done according to the same skiing direction as in competition.
Numbervests have to be inside out during warm-up
ATTENTION! Headphones are forbidden on the race track!
11. TD:n yleisohjeet
Lumitilanne on hyvä.
12. Kilpailunjärjestäjän yleisohjeet
Muutoksista tiedotetaan kuulutuksin ja kisasivuilla.
HUOM! Kilpailunumerot Ristijärven kirkonkylän taajamassa sijaitsevasta kilpailukansliasta.
ATTENTION! Numbervests will be given from the competition office, which is situated at the
community center Virtaala, Koulutie 4, 88400 Ristijärvi
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20

