
Aikataulusuunnittelu



• urheilijat, 
• huoltajat,  poolit, 
• keliolosuhteet,
• reitit, stadionin rakenne,
• tulospalvelutekniikka, 
• lentoyhtiöt, VR
• ylioppilaslautakunta
• kirkkoherra,
• mitä unohtui ?

Aikatauluun vaikuttavat



• urheilijat, 
• huoltajat,  poolit, 
• latumestarit, 
• stadionvastaavat, 
• transpondereiden jakajat, lajittelijat
• tulospalvelu, viestintä,
• liikenteen ohjaajat,  parkkipaikanvalvojat, 
• makkaran myyjät, kanttiinin hoitajat
• yleisö,
• mitä jäi pois?

Tahot, joihin aikataulutus vaikuttaa



Normaalisti kisassa sarjojen keskinäinen kilpailujärjestys on 
lyhimmästä matkasta pisimpään ja aina saman matkan hiihtäjistä 
oletettavasti nopein sarja lähetetään ensin.

FIS-kisoissa on yhteen laskettavat sarjat (esim. M18, M20, M35 ja 
MYL) hiihdätettävä mahdollisimman lähellä toisiaan, jotta 
olosuhteet pysyisivät samoina. 

Kylminä ajanjaksoina kannattaa hiihdättää huru-ukkosarjat 
aamun pakkasilla ja nuorten sarjat vasta ilman lämmettyä.

Mistä tämä teksti on peräisin ?

Tulospalveluohjelman ohje vuodelta 2012



- Mikäli yhden päivän aikana hiihdetään kaksi täyden kaavion kilpailua, tulisi 
karsinnan ja erähiihtojen väliin siitä huolimatta jättää riittävä väli, jotta 
tulospalvelu ehtii laatia eräjaot sekä naisille että miehille, TD ehtii tarkastaa 
tulokset ja numerot ehditään jakaa hyvissä ajoin ennen erähiihtojen alkua

- Hopesompa,  nuorten SM, 4 täyttä kaaviota !!
- ”Riittävä" aika on riippuvainen mm. hiihdettävän radan pituudesta, 

kilpailijoiden määrästä ja kilpailupaikan logistiikasta, mutta minimissäänkin 
tulisi mielestäni olla 40min.

- Myös erähiihtojen väliin syytä jättää pieni ajallinen "turvapuskuri" ainakin 
ennen välierä- ja finaalihiihtoja, jotta aikataulua voidaan tarvittaessa kuroa 
näiden aikana umpeen

- Mieluummin pikkuisen väljempi aikataulu, missä pysytään, kuin liian tiukka, 
minkä osalta ollaan kokoajan hieman jäljessä

Lajien erityispiirteitä, sprintti



- Lähtövälillä voidaan vaikuttaa kokonaiskilpailuaikaan, mutta tässä on 
huomioitava myös käytettävän radan pituus ja leveys (ohituspaikat/ 
hiihtotapavalvonta)

- Selvät tauot sarjojen väliin erityisesti, kun hiihdettävä matka vaihtuu

Lajien erityispiirteitä, väliaikalähdöt



- Edellisen sarjan loppumisen jälkeen on hyvä olla selkeä tauko (min 10 
minuuttia) ennen seuraavan sarjan lähettämistä niin, että kaikki ehtivät tulla 
maaliin ja tulokset ehditään käydä läpi

- Aikataulun laatimiseen vaikuttaa hiihdettävien sarjojen/ kilpailijoiden määrä

- Aikataulu arvioitava hitaimman hiihtäjän mukaan

- Kukitukset/ palkintojenjako on hyvä suorittaa seuraavan sarjan lähdön 
jälkeen, jolloin stadionilla on "hiljainen hetki". Tämä tiedotettava hyvin 
etukäteen, jotta palkittavat tietävät olla paikalla

Lajien erityispiirteitä, yhteislähdöt



- Katso  Yhteislähdöt

- HS-kilpailuissa yhteen sarjaan on hyvä varata tunti ja keskelle päivää vielä 
ylimääräinen 30min väli toimitsijoiden ja yleisön ruokailua varten

- Nuorten sarjoissa aikataulu tulee arvioida hiihdettävä kokonaismatka ja 
heikoimman joukkueen taso huomioiden

Lajien erityispiirteitä, viestit



Nuorten SM-sarjat 10/15 km V
8 sarjaa väliaikalähtöinä, ikäluokat 17, 18, 20, 23 

KLL-hiihdot
yhteislähtöinä 8 sarjaa, ikäluokat 13, 14, 15, 16

Tehtävä Tampere 2018, lauantain ohjelma

Saako nämä sovitettua samalle päivälle ?



Tehtävä Tampere 2018, lauantain ohjelma

Ounasvaara

Sarja MääräAloitusaika Lähtöväli kesto Tulos Maalissa Tauko

N17 40 8:30:00 00:30.0 0:20:00 38:00.0 9:28:00 10:00.0

M17 50 9:00:00 00:30.0 0:25:00 38:00.0 10:03:00 10:00.0

N18 50 9:35:00 00:30.0 0:25:00 38:00.0 10:38:00 10:00.0

M18 60 10:10:00 00:30.0 0:30:00 38:00.0 11:18:00 10:00.0

N20 50 10:50:00 00:30.0 0:25:00 38:00.0 11:53:00 10:00.0

M20 60 11:25:00 00:30.0 0:30:00 38:00.0 12:33:00 10:00.0

N23 50 12:05:00 00:30.0 0:25:00 38:00.0 13:08:00 10:00.0

M23 60 12:40:00 00:30.0 0:30:00 38:00.0 13:48:00 10:00.0
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