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Kisapaikan- ja kilpailuopasteet 

✔Miten löytää kisapaikalle/ hotelliin? 

✔Missä pysäköinti 

✔Missä kilpailukanslia? 

✔Osaavatko kaikki heti pooli-alueelle? 

✔Missä on kahvio? 

✔Entäs WC? 

✔Missä ensiapu? 

✔Missä testilatu? 

✔…………………………………? 



    Ensivaikutelman pystyy 
tekemään ainoastaan 

kerran 



Kisapaikan- ja kilpailuopasteet 

✔Näitä kysymyksiä on tuhansia! 

✔Helpointen näistä ns. turhista 

kysymyksistä pääsee eroon sillä että 

opasteet ovat kunnossa! 

✔Erittäin pieni vaiva ja kustannus hoitaa 

tämä osa järjestelyistä! 



Tulo kisakaupunkiin 
✔Ottakaa ajoissa yhteyttä tiepiirin 

päällikköön! 

✔Kartoittakaa mistäpäin porukkaa tulee! 

✔Tehkää kunnon suunnitelma myös 

kaupungin katujen osalta, siis mistä voi ajaa 

väärin! 

✔Muistakaa, että vaikka itse tunnette 

kaupungin kuin omat taskunne, niin minä en 

sitä välttämättä tee, varsinkin kun tulen 

pimeässä ja lumimyräkässä! 



Tulo kisaalueelle 

✔Paikoitusalueet! Kannattaa merkata tosi hyvin. Taas se 

suunnittelu tiemestarin kanssa! 

✔Kulku kisailijoille tehtävä mahdollisimman helpoksi! Kilpailijat 

tulevat yleensä viime hetkessä! 

✔Lehdistö ja VIP otettava huomioon! 

✔Suunnitelkaa turvallisuuspäällikön kanssa niin, että aina 

löytyy vapaa reitti. Niin sanottu hätätie! 

Turvallisuussuunnitelma! 
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Kilpailualue 
✔Riittävän isot kyltit, mieluiten eri väri, eri 

kohderyhmille, siis kilpailijoille, huollolle, yleisölle, 

lehdistö, VIP, ym. 

✔Selitys värien tarkoituksesta heti porteilla! 

✔Kilpailijoille selvät kyltit koskien harjoitteluratoja, ym. 

Myös vapaa kulku heille niille paikoille 

 



Ladut 
✔Kannattaa merkata riittävän suurin tauluin joka kilometri. 

✔Ennen maalia on taas säännöt miten se pitää merkata! 

✔Erittäin selvä merkkaus, mistä maaliin ja mistä 

kierrokselle! 

✔Maalialueella pitää olla selvät merkit mistä menee hiihtäjä 

ja missä lehdistö seisoo! (Mixed zone) 



ESIMERKKEJÄ 



Infotaulujen väriehdotus 

Kilpailija, 

kilpailussa 

Kilpailijan muu 
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Yleisö 
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km 
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500 
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500 

TAULUJEN VAKIOFONTTI= ARIAL tai ARIAL 

NARROW 
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Opastauluja 

Testilatu 

2 kpl, 

pahvi 

Verryttely- 

latu 

2 kpl 

WC 

Doping- 

testi 

2 kpl 

Radan- 

ylitys 

2 kpl 1 kpl 

INFO 
 

2 kpl 

Huolto- 

alueelle 

2 kpl 

Latu 

huolto- 

alueelle 

1 kpl 



Yleisöopasteita 

Yleisö- 

reitti 

0.5-0.7 

km 

2.0-2.2 

km 

2.7-3.3 

km 

Rinne 
Radan 

ylitys 



Stadion opastus 200 m 

Ohitus 

Maaliin 



INFO 
 

Radan 

ylitys 

VIP 

PRESS 

BAARI 

Kisa- 

ravintola 

Kilpailu 

keskus 

 

WC 

Toimitsia 

ravintola 



Latujen merkintä 



Latujen merkintä 

✔ Hyvällä suunnittelulla vähennetään riskejä. 

✔ Yhteistyö TD ja ratamestarin välillä tärkeä. 

✔ Merkattava ajoissa ennen virallisia 

harjoituksia. 

✔ Kolmiot valmiiksi jo kesällä. 



Verkot 





Kolmiot 





Havutus ja tupsut 







-Käytä fonttia ARIAL 
-Otsikko lihavoituna ja teksti normaalina 

ESIMERKKI 
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