
SM –maastot 2015 Imatra 
OHJEET KILPAILIJOILLE 
 
Pysäköinti  
Kilpailijoiden ja yleisön pysäköintialueet sijaitsevat Imatran jäähallin ympäristössä, noin 200 metriä 
kilpailukeskuksesta. Median ja kutsuvieraiden pysäköintialueina toimivat kilpailukeskuksen, Karhumäen 
urheilukentän parkkialueet . Paikalle on opastus valtatie 6:lta. 
 
Kilpailukanslia 
Kilpailukanslia sijaitsee Imatran jäähallin aulassa, kilpailualueen välittömässä läheisyydessä, osoite on 
Ottelukatu 1. Kilpailukansliasta urheilijat saavat nimellään varustetun kuoren, joka sisältää kaksi 
kilpailunumeroa, hakaneulat, juoksujalkineeseen kiinnitettävän RFID tunnisteen sekä ohjeita kilpailijoille. 
 
Aukioloajat:  
Pe 8.5.2015 klo 17:00-20:00  
La 9.5.2015 klo 8:00-20:00  
Su 10.5.2015 klo 8:00-18:30  
Kilpailukanslian puh. 0503274203 
 
Osanoton varmistus 
 
Sunnuntain SM-maastojen osanoton varmistus tulee tehdä kilpailutoimistoon mestaruuskilpailusääntöjen 
mukaisesti viimeistään 90 minuuttia ennen ao. lajin alkua. Varmistus on tehtävä sunnuntain jokaiseen lajiin 
erikseen. Osanotto varmistetaan kisakansliassa osanottajalistaan. Kuittauksen tehtyyn varmistukseen saa 
helpoiten osanottajakuoreen, jossa numerolaput saatiin. Varmistuksen voi tehdä heti kilpailunumeron ja -
materiaalin haun yhteydessä. Mikäli urheilija ei osallistu varmistamaansa lajiin ilman, että olisi peruuttanut 
varmistuksensa, hän ei voi osallistua muihinkaan lajeihin samana tai kyseisten mestaruuskilpailujen 
seuraavina päivinä. Jo tehdyn varmistuksen saa kyllä peruuttaa ilman edellä mainittuja seurauksia, mutta 
tällöin tuo peruuttaminen tulee tehdä viimeistään 90 minuuttia ennen lajin alkua, eli määräaika on sama kuin 
milloin itse varmistaminenkin voidaan viimeistään tehdä.  
 
Lauantain SAUL:n SM-maastoissa osanoton varmistus tulee tehdä kilpailutoimistoon viimeistään 60 
minuuttia ennen ao. lajin alkua. Osanoton varmistus henkilökohtaisiin lajeihin tehdään kilpailutoimistossa 
olevaan osallistujalistaan. Joukkuekilpailuun osallistuvien seurojen tulee täyttää ja palauttaa myös erillinen 
varmistuslomake.  
 
Lauantain Flying Finns –junnumaastoihin osanoton varmistusta ei tarvita.  
 
Ilmoittautumismaksu ja lisenssimaksu tulee olla suoritettu ilmoittautumispäivään mennessä.  
Kilpailunumeroa ei luovuteta ellei ilmoittautumismaksua ole suoritettu. 
SAUL:n aikuisurheilijasarjojen osanottajilta ei edellytetä lisenssimaksua. 
 
Kilpailunumerot 
Kilpailunumerot hakaneuloineen ovat urheilijalle jaettavan kilpailumateriaalin mukana. Kilpailunumerot on 
kiinnitettävä kilpailuasun rintaan ja selkään. Kilpailunumeroiden palautus on maalin jälkeen juomapisteellä. 
 
Kilpailureitti ja rataprofiili  
Kilpailureitti ja rataprofiili löytyvät nettisivuilta sekä käsiohjelmasta. 
 
Verryttelyalue  
Verryttely tapahtuu maastossa tai urheilukentän viereisellä tekonurmella. Kilpailuradalla verryttely on 
kilpailun aikana kielletty. 
 
Pukeutumis- ja peseytymistilat, WC 
Pukeutumis- ja peseytymistilat sijaitsevat Imatran jäähallin tiloissa. Kisa-alueella, calling teltan jälkeen on 
erilliset pukeutumisteltat urheilukentän takasuoralla, joihin voi juoksun ajaksi jättää ylimääräiset varusteet. 
WC:t sijaitsevat kentän huoltorakennuksessa. Lähtöalueen takana on bajamaja wc:t 
 
 



 
Kilpailuasut 
Mestaruuskilpailujen sääntöjen mukaisesti kilpailijoiden tulee käyttää seuran virallista kilpailuasua. SAUL 
suosittelee samaa käytäntöä. 
 
Kokoontuminen (calling)  
Kilpailijoiden on ilmoittauduttava calling -teltassa ennen lähtöä. Kunkin lähdön kokoontuminen alkaa 30 
minuuttia ennen ja päättyy 10 minuuttia ennen ohjelmassa ilmoitettua lähtöä. Numerolaput tulee olla 
kiinnitettynä juoksupaidan rintaan ja selkään sekä RFID-chip tulee olla kiinnitettynä juoksujalkineeseen 
ennen calling -telttaan tuloa. Ilmoittautumisen jälkeen kilpailijat eivät saa poistua rajatulta lämmittelyalueelta, 
joka on urheilukentän takasuora. 
 
Lähtö  
Lähtö tapahtuu urheilukentän nurmelta. 
 
Juomapiste 
Miesten 12 km:n kilpailuun järjestetään tarvittaessa, sääolosuhteista riippuen juomapiste. 
Maaliin tulon jälkeen on tarjolla Powerbar urheilujuomaa tai vettä. 
 
Ajanotto  
Kilpailussa käytetään RFID tunnistimiin perustuvaa elektronista ajanottoa. Ajanotto-chipin saat numeroa 
noudettaessa ja se kiinnitetään juoksukenkään. RFID-tunnistinta ei tarvitse palauttaa järjestäjille. RFID-chip 
pitää kiinnittää kenkään ennen calling-telttaan tuloa. Tutustu RFID-tunnistimen kiinnitysohjeeseen, joka 
jaetaan kilpailumateriaalin mukana. 
 
Maali  
Maaliin tultuaan kilpailijat ohjataan 'maalikarsinaan', jossa varmistetaan kilpailijoiden maaliintulojärjestys.  
 
Keskeyttäminen  
Keskeyttäneen kilpailijan tulee ehdottomasti ilmoittautua lähimmälle ratavalvojalle tai maalin toimitsijoille. 
Keskeyttäneen kilpailijan tulee poistaa varusteistaan kilpailunumero. 
 
Palkintojenjako  
Palkinnot jaetaan erillisen aikataulun mukaisesti. Palkintojenjaon kokoontumispaikka sijaitsee urheilukentän 
100 metrin lähtöpaikan alueella teltassa. Palkintojenjako on osa kilpailua ja palkittavien on oltava hyvissä 
ajoin ennen aikatauluun merkittyä aikaa palkintojenjaon kokoontumispaikassa. Seurojen joukkueenjohtajien 
on huolehdittava, että palkittavat ovat kokoontumispaikalla ilmoitettuna aikana, myös joukkuekilpailun 
palkittavat. 
 
Ensiapu  
Ensiapupiste sijaitsee urheilukentän huoltorakennuksen takana. Lisäksi kilpailureitin 1 km:n kohdalla on 
ensiapupartio. 
 
Tulokset  
Kilpailuiden tulokset julkaistaan kilpailupäivinä www.sm-maastot2015.imatranurheilijat.fi sivuilla sekä 
kilpailualueen ilmoitustauluilla, jotka sijaitsee palkintojenjaon kokoontumispaikan läheisyydessä ja katsomon 
yläosassa. 
 
Ruokailu  
Kisaravintola sijaitsee urheilukentän katsomon yläosassa teltassa. Ruokala on avoinna lauantaina 9.5. kello 
11:30-16:30 sekä sunnuntaina 10.5. 11:30-16:30. 
 
Lauantaina: 
Jauhelihakeitto,ruisleipää ja vaaleaa leipää, levitteenä margariini 
- juustoa, leikkelettä, suolakurkkua 
- juomana vesi, mehu 
- jälkiruokana banaani tai rahka 
Ruoka on laktoositonta ja gluteenitonta.  

 

http://www.sm-maastot2015.imatranurheilijat.fi/


 
Sunnuntaina: 
Kanakeitto, ruisleipää ja vaaleaa leipää, levitteenä margariini 
- juustoa, leikkelettä, suolakurkkua 
- juomana vesi, mehu 
- jälkiruokana banaani tai rahka 
Ruoka on laktoositonta ja gluteenitonta. 

Hinta 8 euroa. Ruokalippuja voi ostaa kilpailukansliasta, info-pisteestä tai itse ruokalasta käteisellä.  

Kisa-alueella on myös kioskeja, joissa on myynnissä virvoitusjuomi, kahvia ja pullaa, grillimakkaraa yms. 

Kilpailualueella käy vain käteinen raha ! 

Löytötavarat  
Kadonneita tavaroita voi tiedustella tuntomerkein infosta. 

 


