
TÄVLINGSANVISNINGAR 
MELLERSTA ÖSTERBOTTENS 70:E LANDSSKAPSSTAFETT 12.2.2022 klo 12.00. 

Tävlingsplats: Jussinmäki idrottsområde, Jussintie 38, 85410 Sievi

Restriktioner från myndigheten för smittsamma sjukdomar / covidintyg:

Vi vill göra evenemanget tryggt för deltagarna. Beslut och restriktioner från myndigheten för 
smittsamma sjukdomar inverkar på evenemangets arrangemang. Anvisningar även för tävlande 
uppdateras i veckan sex (6) på www-sidorna www.maakuntaviesti.fi under Allmänhet och Sievin Sisu

Karta över tävlingscentret finns på landskapsstafettens www-sidor. Parkeringsplatserna är märkta. 
Köranvisningar finns också på www-sidorna. 

Bilparkering
Bilarna parkeras på följande sätt: Bussarna på ”monitoimi”hallens gårdsplan. Lagens servicefordon 
(P-märke), INVA- och VIP på utmärkta platser (finns på områdeskartan). Personbilar samt tävlande 
och publik parkerar på utmärkta platsen på fältet.

Tävlingskansliet finns i Jussipekkas skolas aula. Kansliet öppnas klo 9.30. 

Tävlingsnumror, emit tidtagningschipen och serviceansvarigas västar
Tävlingsnumren, emit tidtagningschip och de serviceansvarigas västar delas ut i tävlingskansliet åt 
lagens serviceansvariga. Chipen är fastsatta vid nummerlapparna. Emit tidtagningschpippet fästs 
vid skidåkarens ankel, så att den läsande delen “mökkylä” visar åt sidan. Ankarsträckans 
skidåkare bör fästa chippen vid båda anklarna. Lagens serviceansvariga är ansvariga för att 
chippen är fastsatta. Chippen samlas in efter målgången av arrangörerna. Serviceansvariga 
returnerar numrorna och västarna till kansliet efter tävlingen. En avgift på 50 euro uppbärs för 
borttappade nummer. 

Anslagstavlor finns i tävlingscentret. Länk till online resultatservice finns på www-sidorna.

Startlistor, spårkarta, spårprofil och andra tävlingsanvisningar finns på anslagstavlorna, www-
sidorna och i programbladet. I tävlingen användes 1, 3 och 5 km spår.

Skidstil och etapper:
1 etappen H 11 km (1+5+5 km) T (röd)

2 etappen H-18 5 km (5 km) T (grön)

3 etappen D 5 km (5 km) T (gul)

4 etappen H 10 km (5+5 km) T (blå)

5 etappen H-16 5 km (5 km) F (svart)

6 etappen D-16 3 km (3 km) F (lila)

7 etappen H 10 km (5+5 km) F (grå)

http://www.maakuntaviesti.fi/


8 etappen H 10 km (5+5 km) F (orange)

De fyra första etapperna skidas i traditionell stil och de fyra sista i fri stil. 

Längs spåren finns skidstilsövervakning en enlighet med skidförbundets regler. I stafettens föjs 
förutom landskapsstafettens regler internationella längdskidåkningsregler. Starten sker i plogform. 

Omklädnings- och tvättutrymmen
I första hand används lagens bussar som omklädningsrum. Tvättrummen i monitoimihallen kan 
användas av de tävlande. Bussarnas parkering finns på monitoimihallens gårdsplan på utmärkta 
platser.

Smörjningslokalen finns vid Jussipekka skolan, som ligger nära uppvärmingsspåret. Egna kablar 
bör medtagas. Smörjningslokalen öppnas 12.2.2022 kl 09.00. 

Skidtestning på tävlingsspåret ända till kl. 11.50. Efter detta på uppvärmingsspåret, som utmärkt på 
spårkartan. 

Uppvärming kan göras på tävlingsspåret fram till kl. 11.50 och efter detta på ett särskilt 
uppvärmingsspår. Tävlingsspåren stängs kl 11.50. Efter detta är uppvärming på spåret förbjudet. 

Skidorna märks inte. Skidstavar mätas slumpvist.

Tävlingsspår:
 skidas 1 km, 3 km och 5 km rutter
 där spåren korsar finns det vägvisare
 Skidaren är ansvarig för att han/hon väljer rätt spår
 Det finns övervakning på spåret (bl.a. skidstil, förhindrande och att man följer rätt spår).

Vågstart på växlingsområdet ca 15 minuter efter A-seriens vinnares målgång. I vågstarten startar alla
de skidåkare, som inte ännu är på den egna etappen. Noggrannare vågstartstidpunkt meddelas via 
högtalarna. De skidåkare som är på väg på 6/7 etappen guidas till växlingsplatsen (=växlingstiden).

Spåren korsas vid märkta platser. Att korsa spåren på stadionområdet är inte tillåtet.

Tidtabell
9.30 Tävlingskansliet öppanas
10.00 Juryns möte
10.45 Lagledarnas möte
11.45 Tävlingen öppnas, kommundirektör Kai Korhonen
          Tävlingsandakt, kyrkoherde Olli Luhtasela 
12.00 Startskottet, näringsminister Mika Lintilä 
16.00 Prisutdelning utomhus

Tävlingsorganisation

Tävlingsledare Kirsi Paaso          040 8281 995 
TD Maria Sorvisto     050 3522 351 
TD ass. Mattias Skog        044 7218 373 
Speaker Reijo Alakoski och Lasse Pippola 
Tävlingssekreterare Matti Saarenpää   044 4883 247 
Tidtagningschef Aki Aunola            044 5617 897 
Stadionchef/övervakning Seppo Poikkimäki 040 5604 394 
Banmästare Hannu Kopola       044 4883 214 



Säkerhetschef Jarkko Kivioja     044 4883 269 
Matservice Eija Kangasoja   044 4883 465 
VIP-ansvarig Anne Seppä       044 4883 303

Tanja Parhiala    041 4319 614
Tävlingsläkare Arto Nieminen     050 3809 305 
Första hjälp FRK Jarmo Sandholm 050 3304 857 

Första hjälpens dejour på stadionområdet och vid vindskydden, allmänt nödnummer112. 

Prisutdelning utomhus efter klo 16.00

De vinnande lagen (A och B serien) får blommor på stadion ca. 15 min efter de kommit till mål. 
Tidpunkten för utdelning av blommorna annonseras i högtalare.

Café
På stadionområdet finns fyra caféer och korvförsäljningsplatser. Utomhus matservering: 
Köttfärssoppa eller grönsakssoppa. 

WC:n finns vid monitoimihallen, Jussipekkas skola och en WC-vagn nära starten. Därtill finns wc vid 
servicebyggnaden  för skidåkarna.

Köldgräns -15 grader

Tävlingsanvisningen gjord i Sievi 29.11.2021 av Kirsi Paaso 
(uppdaterat 2.2.2022 Matti Saarenpää)

callto:0503809305

