
VUOKATTI HIIHTO ROLLER SKI 2018 
OSALLISTUJAOHJEET 

 

KILPAILUKESKUS - JA TOIMISTO  
Vuokatti Hiihto Roller Ski 2018 kilpailukeskus sijaitsee 
Vuokatin Urheiluopistolla, Vuokattihallissa. Kisatoimisto on 
avoinna pe 29.6. klo 17–20 ja la 30.6. klo 08.00 – 15.00 
Toimiston puh. 044-5325920. Kisatoimistosta jaetaan 
kilpailunumero ja muu osallistujamateriaali. 

AJANOTTO  
Ajanottoinfo lisätään tähän myöhemmin. 

PESU- JA PUKUTILAT 
Pukeutumis- ja peseytymistilat ovat Vuokattihallissa 
(alakerran pukuhuoneet). 

VARUSTEIDEN SÄILYTYS 
Varusteet voi jättää hiihdon ajaksi vartioituun Vuokattihallin 
varustesäilytyspisteeseen. Lähtöpaikalta ei ole varusteiden 
kuljetusta varustesäilytyspisteeseen. Varustekassin voi jättää 
kuljetettavaksi myös maalipaikalle Vuokatinvaaran päälle. 

TAPAHTUMAN VALOKUVAUS 
Vaarojen Valokuvaajat ry kuvaavat tapahtumaa 
kokonaisvaltaisesti. Valokuvat tulevat näkyviin verkkosivuille 
tapahtuman jälkeen. Järjestäjä pidättää oikeuden käyttää 
tapahtumasta otettuja kuvia Kainuun Liikunnan tapahtumien 
markkinoinnissa.  

RULLASUKSET 
Kilpasarjassa kaikki käyttävät järjestäjän tarjoamia rullasuksia 
tasapuolisuuden vuoksi. Rullasukset jaetaan lähtöalueella 
alkaen 60min. ennen starttia. Yleisellä sarjalla on käytössään 
Marwen Classic 700A sukset, alla 20v sarjassa käytössä on 
SkiGo:n Carbon Classics välineet. 

LÄHTÖ 
Lähtöpaikka sijaitsee Vuokatinhovintiellä Sokos Hotel 
Vuokatin kohdalla.  
Aikataulu: 
Kilpasarja naiset / miehet – 10:00 
Kilpasarja naiset alle 20v / miehet alle 20v – 10:10 
Avoin sarja naiset / miehet – 10:20 
 
REITTIKARTAT JA -PROFIILIT 
Vuokatti Hiihdon kilpailukeskuskartat, reittikartat ja profiilit 
löytyvät verkkosivuilta ja kisakansliasta.  

REITTI- JA MATKAMERKINNÄT 
Vuokatti Hiihdon hiihtoreitit on merkattu Intersport 
muovinauhalla sekä risteyksissä A3-opastekylteillä. Hiihdetyn 
matkan km-kyltit ovat lähdöstä alkaen 5 km:n välein ja 
viimeinen 5 km 1 km välein  

TURVALLISUUS 

 Kypärän käyttö on pakollista. 

 KUNTOSARJALAISTEN rullasukset tarkistetaan 15 min. 
ennen lähtöä. Hiihto on sallittu vain perinteisen 
lukkopyörällisillä rullasuksilla, ei vapaan suksilla. 

 Hiihto tapahtuu hiihtäjän omalla vastuulla tarkasti 
liikennesääntöjä noudattaen. Varmista, että vakuutukset 
ovat kunnossa. 

 Hiihdetään vain tien oikeaa puolta. Jos keskiviivan 
ylityksiä tapahtuu, voimme hylätä suorituksen. 

 Luisteluhiihto on kielletty. Reitillä on hiihtotapavalvojia. 

 Ryhmien edessä ja takana kulkevat turva-autot. 
Ryhmän mukana on myös huoltopyöräilijöitä, joilla on 
mukana mm. varasauvoja ja juotavaa. 

 Kilpasarjalaisia ei saa huoltaa/juottaa autosta päin. Oma 
huolto sallittu ainoastaan virallisilla huoltopisteillä.  

 

 
 
HUOLTO 
Huoltopisteitä on maalin huoltopisteen lisäksi 30 km:n 
matkalla 2 kpl. Huoltopisteet sijaitsevat n. 10km ja 20km 
kohdalla.  Tarjolla on mm. mehua, urheilujuomaa, vettä, 
suolakurkkua ja rusinoita. Vuokatti Hiihto Roller Ski:n 
urheilujuomana on HIGH5. 

ROSKAAMINEN 
Tyhjien geelipakkausten ja muiden roskien heittäminen tielle 
on kiellettyä! Jokaisen huoltopisteen jälkeen on roskausalue, 
jonne roskien heittäminen on mahdollista.             

KESKEYTTÄMINEN  
Hiihdon keskeyttämisestä on ilmoitettava välittömästi maaliin 
tai lähimmän huoltopisteen henkilökunnalle.   

MAALI 
Maali sijaitsee Vuokatinvaaran päällä. Maalissa on 
huoltopiste. Numerolappua ei tarvitse palauttaa!!  

LAINAVÄLINEET  
Osallistujat saavat reitin varrelta huolto- pisteistä ja 
huoltopyörältä sauvoja rikkoutuneiden tilalle. Lainatut välineet 
on luovutettava pois maalialueella maalin huoltopisteelle. 
Vuokatti Hiihdon sauvahuollon tarjoaa START. 

PALKINTOJENJAKO  
Palkinnot ovat lahjakortti- ja tavarapalkintoja. Kaikissa 
sarjoissa palkitaan 3 parasta miestä ja naista. Palkinnot 
jaetaan Vuokatinvaaralla maalissa alustavan aikataulun 
mukaan seuraavasti:  
12:00 Kilpasarjat 
13.00 Avoimet sarjat 
 
TULOKSET  
Tulokset ovat nähtävillä Vuokattihallin tulostauluilla sekä 
www.vuokattihiihto.fi  

VAKUUTUS, ENSIAPU JA TURVALLISUUS 
Järjestäjällä on vastuuvakuutus, joka korvaa järjestäjien 
virheestä johtuvat esine- ja henkilövahingot. Osanottajia 
pyydetään huolehtimaan itse henkilökohtaisesta 
vakuutusturvastaan. Tapahtuman ensiavusta vastaa SPR 
Kajaani/Sotkamo. Ensiapupisteen päivystysnumero on 
045-1283003. Mikäli hiihtäjä loukkaantuu reitillä tai tapahtuu 
jokin muu tapaturma, niin pyydämme soittamisen tai muun 
ilmoituksen yhteydessä ilmoittamaan 
loukkaantumispaikan lähimmän km-kyltin (tai 
huoltopisteen), jolloin apu löytää mahdollisimman nopeasti 
perille. Vakavissa loukkaantumis- / tapaturmatilanteissa 
pitää soittaa aina ensin 112. 

 

 
TULEVAT ENDURANCE KAINUU-TAPAHTUMAT: 

 Vuokatti Trail Challenge 8.9.2018 

 Halti Outdoor Weekend 7.-9.9.2018 

 Lost in Kainuu, Hossa 14.-15.9.2018 

 The Ruthless Raja 2.2.2019 

 Vuokatti Hiihto 16.3.2019 

 


