Vuorokauden hiihto Kankaanpäässä ja
älyladun avajaiset 2.–3.2.2018
Tapahtumaohjeet osallistujalle
Saapuminen ja pysäköinti
Tervetuloa Kankaanpään urheilijoiden hiihtojaoston järjestämään rentohenkiseen 24 ja 8 tunnin hiihtoon.
Tapahtuma aloitetaan 2.2. klo 17.30 kaupungin johtajan ja Vatajankosken Sähkön toimittamalla älyladun
avajaisseremonialla. Avajaisissa on mm. Vuoden Hörhiäinen, musiikkia ja keittoa 200 ensimmäiselle.
Tapahtuma järjestetään Kankaanpään liikuntakeskuksessa, jonka osoite on Jämintie 10, 38700 Kankaanpää.
Saapuminen Jämintien suunnasta. Pysäköinti liikuntakeskuksen parkkipaikoille. Ei erillistä pysäköinnin
opastusta eikä pysäköintimaksua. Pysäköintitilaa on myös ladun itäpuolella harjoituskenttien laidalla, jonne
kulku Kangasmoisionkadun ja Niementien kautta.
Joukkuemateriaali ja osallistumismaksun maksaminen
Joukkueen osallistumismaksu maksetaan ennen tapahtuman alkua Palloiluhallin aulassa sijaitsevaan
infopisteeseen käteisellä, mielellään tasaraha.
Maksua vastaan saa joukkuemateriaalin, joka sisältää numeroliivit (2 kpl), ajanottolaitteet (ks. tarkemmin
alla) sekä lomakkeet lopullisen kokoonpanon ilmoittamista ja joukkueen omaa kierrosseurantaa varten.
Numeroliivit
Kullekin joukkueelle annetaan käyttöön kaksi samannumeroista rintanumeroa. Toinen niistä on
liivimallinen, toinen nauhoilla kiinnitettävä. 24 tunnin sarjassa käytössä ovat numerot 1–16 ja 8 tunnin
sarjassa numerot 21–29.
Kierroslaskenta
Kierrosten laskeminen tapahtuu EmiTag-laitteistolla. Joukkueelle annetaan 2 paria EmiTag-kortteja, jotka
kiinnitetään hiihtäjän nilkkoihin. Pareja ei saa sekoittaa keskenään! Joukkueen on huolehdittava
korteistaan. Ne eivät saa sekoittua toisen joukkueen kortteihin. (Muuten tuloslaskenta epäonnistuu!)
Kadonneen kortin korvausmaksu on 100 euroa.
Kierroslaskenta tapahtuu ladun varressa sijaitsevan maalikopin kohdalla (ks. opaskartta). Kun hiihtäjä ylittää
latuun maalatun maalilinjan, kierros kirjautuu. Tämän jälkeen EmiTag-kortti vilkkuu 5 sekuntia. Tästä
huomaa, että "leimaus" on onnistunut. Lähtevä hiihtäjä EI SAA mennä maalin lähelle, ettei tule ylimääräisiä
leimauksia. Vaihto tapahtuu vaihtoalueella n. 10 metriä maalin jälkeen. Sääntöä rikkovaa rangaistaan 10
kierroksen sakolla (10 kierrosta pois tuloksesta).
Huom! Laskentapaikkaan = maalilinjaan on pidettävä joka suunnasta 10 metrin varoetäisyys silloin, jos
hallussa on EmiTag eikä ole suoritusvuorossa.
Joukkuemateriaalien säilytystä varten on Palloiluhallin aulassa säilytyspiste. Kutakin joukkuetta varten on
numerolla ja nimellä varustettu ämpäri. Tavaroiden säilyttäminen on tässäkin tilanteessa joukkueen
vastuulla.
Lähdöt
Lähtö tapahtuu älyladulta Palloiluhallin parkkipaikan kohdalta. Ks. lähtöpaikan sijainti tapahtumapaikan
opaskartasta. Aloittajat ryhmittyvät lähtöpaikalla vapaasti. 24 tunnin sarjassa lähtö tapahtuu pe 2.2. klo
18.00 ja 8 tunnin sarjassa la 3.2. klo 10.00. Lähtömerkki annetaan suullisesti, samoin mahdolliset
tarkemmat ohjeet lähtötilanteessa.

Käytössä oleva latu
Käytössä on Kankaanpään liikuntakeskuksen älylatu, jonka pituus on 1,8 km. Latu on profiililtaan lähes
tasainen. Matkalla on kaksi mäkeä, ei jyrkkiä. Lisäksi matkalla on neljä keinotekoista matalaa kukkulaa.
Latu on leveä, ja lunta on runsaasti. Koko matkan on sekä perinteisen latu-ura että luistelukaista.
Ladulla on noin 50 metrin osuus, jolla hiihdetään kahteen suuntaan. Lisäksi muutamissa kohdissa on
oikolatuja. (Ks. opaskartta.) Pelataan rehellistä peliä: kierretään kokonaisia kierroksia eikä oiota missään.
Latu ajetaan tarvittaessa isolla latukoneella lauantaiaamuna. Tämä ajo ja mahdolliset muut ladunajokerrat
riippuvat vallitsevista sääoloista. Hiihtäjien tulee tarvittaessa väistää latukonetta.
Ladulla on perjantaina illalla ja lauantaina päivällä runsaasti eri-ikäisiä kuntohiihtäjiä, jotka etenevät
vaihtelevalla tyylillä ja vaihtelevalla nopeudella. Nopeammat väistävät hitaampaa, kokeneemmat
kokemattomampia. Mahdumme sinne kaikki ja olemme iloisella asenteella ladulla.
Vaihdot
Joukkueessa saa olla hiihtäjiä enintään sarjan tuntimäärää vastaava lukumäärä (24 tai 8). Minimäärä on
kummassakin sarjaa 1 hiihtäjä. Hiihtoajan saa jakaa täysin vapaasti minkä mittaisiin vuoroihin tahansa.
Esimerkiksi voi käyttää tunnin tai kahden tunnin hiihtovuoroja, mutta yhtä hyvin kaksi hiihtäjää voivat
hiihtää kierroksia vuorotellen.
Vaihto tapahtuu 10 metriä maalikopin luona sijaitsevan kierroslaskentapisteen jälkeen. (Ks. myös yllä kohta
kierroslaskenta.) Vaihto suoritetaan koskettamalla. Hiihtovuorossa olevilla hiihtäjillä on aina oltava
rintanumero sekä EmiTag-kortit.
Maali
Molempien sarjojen maali sulkeutuu la 3.2. klo 18.00. Tuloksiin lasketaan täydet kierrokset.
Tulokset
Järjestäjien tuloslaskennan lisäksi joukkueiden toivotaan myös itse seuraavan kierrosten karttumista. Tätä
varten joukkuemateriaalin mukana jaetaan lomake, johon kirjataan hiihtäjien nimet ja kunkin hiihtäjän
kiertämien kierrosten lukumäärä. Joukkueen oma kierroslaskenta toimii tulospalvelun varajärjestelmänä.
Järjestäjät tuovat Palloiluhallin aulassa sijaitsevalle tulostaululle päivitetyt tuloslistat noin kolmen tunnin
välein. Mikäli nämä tulokset poikkeavat joukkueen omasta kierrosseurannasta, tulee ottaa yhteyttä
tulospalvelukoppiin.
Joukkueen vastuuhenkilön tulee toimittaa joukkueen lopullinen hiihtäjäluettelo tulospalveluun la 3.2.
viimeistään klo 16.30. Lomake jaetaan joukkuemateriaalin mukana.
Lopulliset tulokset julkaistaan Palloiluhallin aulan tulostaululla sekä tapahtuman päätyttyä Facebookissa.
Joukkueisiin kuuluvien hiihtäjien kesken arvotaan palkintoja, joiden saajat julkistetaan noin klo 18.30
Palloiluhallin aulassa pidettävässä päätöstilaisuudessa. Jokaisesta joukkueesta tulee olla edustaja paikalla
päätöstilaisuudessa.

Huolto
Suksien voitelu on mahdollista omin välinein ulkona.
Osallistujien käytössä koko tapahtuman ajan ovat Palloiluhallin pukuhuoneet wc- ja pesutiloineen.
Lämmintä sisätilaa on sekä Palloiluhallin aulassa että pukuhuoneiden yhteydessä. Liikuntasalissa voi levätä.
Tapahtumapaikalla sijaitseva Kankaanpään uimahalli ei ole käytössä tapahtuman aikana remontin vuoksi.
Järjestäjien puolesta on mehuhuolto Palloiluhallin aulassa. Siellä on myös mikroaaltouuni, jolla voi
lämmittää omia ruokia. Lisäksi myynnissä on kahvia.
Kankaanpäässä on avoinna ruokapaikkoja ja kauppoja perjantaina iltamyöhään, ja ensimmäiset aukeavat
lauantaiaamuna varhain. Tarkasta aukioloajat netistä.
Vastuu
Kaikki hiihtäjät osallistuvat tapahtumaan omalla vastuullaan. Järjestäjän puolesta ei ole vakuutusta.
Tavaroiden säilyttämiseen ei ole lukittua tai vartioitua tilaa. Tavarat suositellaan säilyttämään lukituissa
autoissa. Löytötavaroita voi tiedustella jälkikäteen Kankaanpään uimahallin kassalta.

Tervetuloa! Lennokkaita kierroksia!
24 tunnin hiihtotapahtumaa ovat palkintoja lahjoittamalla tukeneet:
Exel
Fischer
Kesport Jämi
IF Vahinkovakuutusyhtiö
S-Market
Citymarket
Kuntokeskus Palatsi
Kuntokeskus Combi
L-S Osuuspankki
Oma SP
Parturi-Kampaamo Väre
Esan Levykaluste
Rentti konevuokraamo
Kiitokset tukijoille!
Kiitokset Kankaanpään kaupungille ja Vatajankosken Sähkölle yhteistyöstä
ja tilojen käyttömahdollisuudesta! Kiitos kaikille talkoolaisille ja hiihtäjille.

