Pöytäkirja
27.2.2015

Keminsuun Kisa
FIS SM nuoret 140, Nuorten SM-Hiihdot 2015 Keminmaa 28.2.-1.3.2015
JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUS
Aika:

27.2,2015

klo 19.00

Paikka:

Pohjanranta, Keminmaa

Läsnä:

Läsnäololistan mukaan

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Simo Hannunen avasi kokouksen

2.

Läsnäolijat
Läsnäololista kiersi. Puheenjohtaja esitteli kisaorganisaation henkilöitä.

3.

Tuomarineuvoston jäsenten esittely
•
kilpailun johtaja Simo Hannunen
•
TD Marita Kaipainen
•
TDA Erkki Jääskeläinen

4.

Sääennuste
Lauantaille ennustettu 0 ºC ja kevyttä lumisadetta

5.

Viestijoukkueiden lähtöjärjestys
Lähtöjärjestys määräytyy FIS-pisteiden mukaan. Viestien lähtöluettelot joukkuekokoonpanoineen
tulevet nettiin mahdollisimman pian.

6.

Hiihtostadionin kuvaus
Stadionpäällikkö Veijo Nurmikumpu esitteli satdionalueen. Kilpailun aikana stadionalueella saa
hiihtää vain kilpailusuoritustaan tekevä kilpailija.
Nurmikumpu kertoi, että opastuskyltin maaliin/vaihtoon paikkaa on vaihdettu. Kylttiä on siirretty
aikaisemmaksi. Siirto on selkiyttänyt kaistan valintaa. Kyltin jälkeen on kaksi latu-uraa, vasen
kaista johtaa maaliin ja oikea kaista johtaa vaihtoon. TD totesi, että hiihtäjän on itse tiedettävä
latu. Alikulkusillan jälkeen huoltajalla on mahdollisuus ”auttaa” mahdollisen välinerikon sattuessa.

7.

Kilpailuradan kuvaus, Hiihdettävät matkat
Kilpailun johtaja esitteli hiihdettävät radat. 5 km ja 3,3 km.
Ladun varteen on mahdollista mennä jalkaisin. Esimerkiksi laskettelurinteen päälle on tehty reitti
ylämajalta ja valaistua latua pitkin pääsee ladun varteen. Stadionilta pääsee ylämajalle portaita
pitkin.

8.

Radan kunnostus
Ladut on ajettu perjantaiyönä klo 3,00. Kaikki ladut ajetaan täydellisesti klo 22.00.
Jos lumisade yltyy, ajetaan ladut yöllä uudestaan.

9.

Suksien testauspaikka, -aika ja -säännöt
Suksien testauspaikka ja lämmittelylatu on merkitty aluekarttaan.

10.

Lähtöön järjestäytyminen
Ajanottotunnisteet pitää hakea ajoissa, ne voi hakea lauantaiaamuna klo 9,00 alkaen.
Stadionalueella toimitsijat laittavat tunnisteet molempiin jalkoihin. Kilpailija voi poistua alueelta
tunnisteet jaloissa. Muutoin lähtöön järjestäyminen kilpailuohjeiden mukaan.

11.

TD:n yleisohjeet
TD muistutti seuraavien sääntöjen noudattamisesta:

343.12.1
315.5.5
343.10.2
12.

Järjestäjien yleisohjeet
Kilpailun johtaja muistutti, että uuden säännön mukaan loppusuoralla kaistaa saa vaihtaa, kunhan
ei häiritse muita kilpailijoita. Loppusuoralla on käytettävissä 3 kaistaa.

13.

Muut asiat
Järjestelytoimikunnan pj Tuomas Pussila muistutti hitalistien haastatteluajoista
N18 viesti 3 x 3,3km,
haastattelu klo 11.20 (3 parasta joukkuetta)
N20 viesti 3 x 3,3km
haastattelu klo 11.40 (3 parasta joukkuetta)
M18 viesti 3 x 5km
haastattelu klo 14.20 (3 parasta joukkuetta)
M20 viesti 3 x 5km
haastattelu klo 14.40 (3 parasta joukkuetta)
Haastattelut tapahtuvat aina mediahuoneessa.
Kilpailussa käytössä on-lineseuranta, myös yksi väliaikapiste.

14.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen

Simo Hannunen
puheenjohtaja

Teija Kylmä
kilpailusihteeri

