
Suomen cup Taivalkoski  
JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUS 
2111. 2020  N10km / M 15km (V )  (Korjattu /Täydennetty 22.11.2020) 
  
Asialista: 
1. Avaus, Korona-katsaus. 
2. Läsnäolijat - urheilijamäärät 
3. Kilpailuorganisaatio. 
4. Tuomarineuvosto. 
5. Lähtölistojen tarkistus. 
6. Hiihtostadion ja kilpailuareena. Radan kunnostus. 
7. Suksien testaus, harjoittelu, verryttelyt. 
8. Kilpailuohjelma 
9. Sääennuste  
10. Korona-info 
11. TD:n puheenvuoro. 
12. Kokouksen päätös. 
  
2.. Läsnäolijat 
Seurojen edustus Paikalla ja Teamsin välityksellä yhteensä 12 osanottajaa 
Kilpailuun Ilmoittautuneet: Naisten sarja 88 urheilijaa, miehet 149 urheilijaa  
  
3..KILPAILUORGANISAATIO 
Kilpailunjohtaja: Matti Tyni 
Race Director: Hannu Koivusalo 
Kilpailusihteeri: Aino-Leena Lumpus 
Kisakanslia: Riitta Hurtig 
Tiedotus / media: Heidi Lehikoinen, Petri Voutilainen 
Tulospalvelu: Pro-timing 
Stadion / rakentaminen / talkoolaiset:  Mauri Rokolampi 
Ratamestari: Taisto Pitkänen 
Kuulutus: Aki Tuovinen / Aki Pajunoja 
Ensiapu: SPR – Taivalkoski 
  

4..TUOMARINEUVOSTO 
TD Antti Leppävuori 
TD Ass Jukka Tahkola 
kilpailunjohtaja Matti Tyni 
  

5..LÄHTÖLISTOJEN TARKISTUS LÄHTÖJÄRJESTYS ( 4 ryhmää + jälki-ilmoittautuneet.) 

NAISET MIEHET (Fis dis top 20, FIS dis, ei pisteitä). 1. ja 4. ryhmät – arvottu 

https://www.extime.fi/kisasivut/2021_013_taivalkoski_vapaanll.htm 

Kilpailunumerot jaetaan sunnuntaina aamulla kello 8.00 alkaen. 

Ei muutoksia, poisjääntejä on tiedossa muutamia tähän mennessä. 

6.. Hiihtostadion ja kilpailuareena. Radan kunnostus. 
Hiihdettävää reittiä on tuomarineuvoston 21.11.2020 päätöksellä muutettu. 
(kartat) https://www.hiihtoliitto.fi/suomen-cup/taivalkoski/latu-ja-stadionaluekartat/ 

https://www.extime.fi/kisasivut/2021_013_taivalkoski_vapaanll.htm
https://www.hiihtoliitto.fi/suomen-cup/taivalkoski/latu-ja-stadionaluekartat/


Muutetun radan pituus on 2km. 

Naiset hiihtävät 5 kierrosta eli 10 km ja miehet 7 kierrosta. 

Rata kunnostetaan sunnuntaina aamuyöstä ennen kilpailua. 

Stadionalueella olevat myyntipisteet ovat ulkona, sisällä on kuitenkin kahviomyynti, josta voi 
käydä ostamassa esim pyttipannu ja makkaralipukkeet. Ruokailut toivotaan suoritettavan 
ulkona.  

7. Suksien testaus, harjoittelu, verryttelyt. 
Latujen sulkemisen jälkeen kilpailun aikana ei ole käytettävissä testaus tai harjoittelulatua. 
Latupartion perään voi lähteä testaamaan ja lämmittelemään naisten ja miesten kisan 
välissä. 
  
8. Kilpailuohjelma 
9.40  Latu suljetaan 
9.45  Naiset 10 km vapaa hiihtotapa 
11.10  Kukitus ja palkintojen jako 3 parhaalle 10 km naiset  
n. 11.00-11.55 Naisten kilpailun jälkeen latu auki verryttelyä ja suksitestausta varten 
11.55  Latu suljetaan 
12.00  Miehet 15 km vapaa hiihtotapa 
n.14.00 Kukitus ja palkintojen jako 3 parhaalle 15 km miehet 
 
  
9. Sääennuste 
https://www.foreca.fi/Finland/Taivalkoski/details/20201121 
 
Kilpailupäivälle on luvattu 0 -astetta ja etelätuulta noin 3 m/s..  
 
10. Korona-info 
 
.Osallistu tapahtumaan ainoastaan terveenä  
.Tapahtumaan ei oteta yleisöä viranomaissuositusten mukaisesti 
.Noudata niin valtakunnallisia, alueellisia kuin järjestäjän ohjeita turvaväleistä, maskien 
käytöstä sekä hyvää käsihygieniaa käyttäessäsi tapahtuma-alueen palveluja kuten 
sosiaalitiloja, myyntipisteitä ja vieraillessasi esim kilpailukansliassa 
· Pyrimme minimoimaan ilmoitustauluille kokoontumiset: seuraa tulospalvelua sekä muuta 
kilpailutiedotusta ensisijassa Suomen Cup -sivustojen kautta internetissä tai stadionalueen 
näytöiltä,  emme siis julkaise lähtölistoja tai tuloksia Monitoimitalon ilmoitustaululla  
· Joukkueenjohtajien kokouksissa jaetaan tapahtumaan liittyvää tietoa myös koronan osalta, 
liitämme kokousmuistiot Suomen Cupin -nettisivulle kokousten jälkeen 
· Seuraa stadionalueen kuulutuksia mahdollisen lisäinformaation osalta, päivitämme 
tiedotuksia myös tapahtumasivulle 
 
  
11. TD:n puheenvuoro. 
. 
Tänään kisa onnistui vähintäänkin hyvin. Sunnuntain laduilla on valitettavasti ollut 
säätämistä olosuhteista johtuen. Rata päätettiin muuttaa ensisijassa turvallisuus 
huomioiden. Kierrosmääriä lisättiin radan helpottamisesta johtuen, nyt hiidetään lähempänä 
normaalimatkojen pituuksia.  
 

https://www.foreca.fi/Finland/Taivalkoski/details/20201121


Koska alueella on vähän sisätiloja ja turvaetäisyyksiä tulee noudattaa, Muistutettiin, että 
kilpailijoilla on myös käytössä lähtö- ja maalialueella oleva huoltoteltta. Tänään etäisyydet 
säilyivät kohtuullisen hyvin, kuitenkin huomioitiin, että voitelutiloissa ei maskeja juurikaan 
näkynyt. 
  
12. Kokouksen päätös.  
Kilpailunjohtaja Matti Tyni päätti kokoontumisen kello 18.20. 
 
 
MATTI TYNI AINO-LEENA.LUMPUS 
Kilpailun johtaja kilpailusihteeri 
 


