Ohjelma 2019 päivitetty 18.2.2019 16:00

Torstai 21.2.2019
•

Kisakanslia avautuu torstaina 21. helmikuuta.

•

Kisakanslian aukioloajat 21-24.2.2019 :
o klo 13:00 - 18:00 torstaina
o klo 10:00 - 20:00 perjantaina
o klo 08:00 - 18:00 lauantaina
o klo 08:00 - 14:00 sunnuntaina

•

Jälki-ilmoittautuminen avautuu
o Jälki-ilmoittautumisen aikana osallistumismaksu on mahdollista maksaa vain
kisakansliassa. Maksua ei voi jälki-ilmoittautumisen aikana suorittaa
pankkisiirrolla, eikä muilla etämaksuilla.
o Suosittelemme tekemään jälki-ilmoittautumisen alustavasti nettisivuillamme
toimintojen nopeuttamiseksi kisakansliassa.

•

Jälki-ilmoittautuminen sulkeutuu
o Perinteisen 50km:n jälki-ilmoittautuminen sulkeutuu lauantaina 23.2. klo 09:00
o Perinteisen 32km:n jälki-ilmoittautuminen sulkeutuu lauantaina 23.2. klo 10:30
o Perinteisen 20km:n jälki-ilmoittautuminen sulkeutuu lauantaina 23.2. klo 10:30
o Vapaan 50km:n jälki-ilmoittautuminen sulkeutuu sunnuntaina 24.2. klo 09:00
o Vapaan 20km:n jälki-ilmoittautuminen sulkeutuu sunnuntaina 24.2. klo 11:00

•

Osallistujakuoret ovat saatavilla kisakansliasta edellä mainittuina aukioloaikoina
o Jos olet ilmoittautunut ennen jälki-ilmoittautumista ja sinulle on annettu
lähtönumero, osallistujakuoren voit noutaa kisakansliasta vapaasti aukioloaikoina mutta kuitenkin ennen oman kilpailusi lähtöaikaa. Ilmoittautumalla etukäteen säästät
aikaasi kisakansliassa.
o Osallistujakuori sisältää mm. rintanumeron ja siihen valmiiksi kiinnitetyn
kertakäyttöisen ajanottosirun. Ruokalippu löytyy osallistujakuoren sisältä.
o Osallistujakuori voidaan luovuttaa valtuuttamallesi henkilölle (valtuutuskirje tai
vastaava vaaditaan).
o Emme postita osallistujakuoria. Osallistuja vastaa itse osallistujakuoren säilytyksesta
ja sen sisällöstä noutamisen jälkeen.

Perjantai 22.2.2019
•
•

Finlandia-hiihto järjestää uusille hiihtoneuvoksille (vuonna 2018 15. kerran pitkän matkan
hiihtäneille) kahvitilaisuuden perjantaina klo 17:00-18:30.
Hiihtoneuvostilaisuuden jälkeen on kaikille avoin Worldloppet Masters illallinen klo 19:00
alkaen, johon kuuluu järjestettyä ohjelmaa. Paikkana on Kisakeskuksen (Lahden
Messuhalli) Ravintola Koti, 2. kerros. Lippuja myydään suoraan ovelta 14 euron hintaan.

Lauantai 23.2.2019
•
•

•
•

Lauantaina kisataan 50km, 32km ja 20 km matkat perinteisellä tyylillä.
Stadion sulkeutuu viisi minuuttia viimeisen lähdön jälkeen ja sen jälkeen ei reitille enää
pääse.
o Ole paikalla ajoissa - viimeistään 20 min. ennen oman ryhmän lähtöä!
o Älä riisu rintanumeroasi missään vaiheessa kisan aikana tai osallistumisesi hylätään.
Ajanottosiru on kiinnitettynä rintanumeroon.
Palkintojenjako klo 14:00
Maali sulkeutuu kello 18:00. Mikäli et ole saapunut maaliin tähän aikarajaan mennessä
joudumme valitettavasti hylkäämään tuloksesi.

Perinteinen 50 km, P50

Lähtöryhmä Portille Lähtöaika Lähtönumerot Tavoiteaika
KILPA
09:40 10:00
1-100
2:20-3:00
JAHTI
09:40 10:00
101-200
2:20-3:00
1. Lähtöryhmä 09:40 10:00
201-1000
3:00-4:00
2. Lähtöryhmä 09:55 10:15
1001-1800
4:00-5:30
3. Lähtöryhmä 10:10 10:30
1801-2300
5:30-7:30

•
•
•
•
•

Rintanumeron väri: valkoinen pohja, musta teksti
Perinteisen 50 km lähtö tapahtuu ryhmissä klo 10:00 alkaen 15:sta minuutin välein.
KILPA -ryhmä lähtee kilpailuun numeroiduilta paikoilta ensimmäisenä. Kilparyhmän
jälkeen lähtee heti JAHTI -ryhmä, jonka jälkeen loppu 1. lähtöryhmästä.
Worldloppet Gold Master -osakilpailu.
Russialoppet osakilpailu.

Perinteinen 32 km, P32

Lähtöryhmä Portille Lähtöaika Lähtönumerot Tavoiteaika
Yhteislähtö 10:55 11:15
5001-5600
1:35-5:45

•
•
•

Rintanumeron väri: keltainen pohja, musta teksti
Lähtö tapahtuu yhteislähtönä klo 11:15.
Worldloppet Silver Master -osakilpailu.

Perinteinen 20 km, P20

Lähtöryhmä Portille Lähtöaika Lähtönumerot Tavoiteaika
Yhteislähtö 11:10 11:30
4001-4300
1:00-6:30

•
•
•

Rintanumeron väri: vihreä pohja, valkoinen teksti
Lähtö tapahtuu yhteislähtönä klo 11:30.
Worldloppet Silver Master -osakilpailu.

Sunnuntai 24.2.2019
•
•

•
•
•

Sunnuntaina kisataan 50km ja 20km matkat vapaalla tyylillä.
Stadion sulkeutuu viisi minuuttia viimeisen lähdön jälkeen ja sen jälkeen ei reitille enää
pääse.
o Ole paikalla ajoissa - viimeistään 20 min. ennen oman ryhmän lähtöä!
o Älä riisu rintanumeroasi missään vaiheessa kisan aikana tai osallistumisesi hylätään.
Ajanottosiru on kiinnitettynä rintanumeroon.
Palkintojenjako klo 14:00
Maali sulkeutuu kello 18:00. Mikäli et ole saapunut maaliin tähän aikarajaan mennessä
joudumme valitettavasti hylkäämään tuloksesi.
Sunnuntaina FATBIKE -kilpailu starttaa hiihdon lähtöjen jälkeen. 40 km:n reitillä kisataan
Suomen Mestaruus, lisäksi myös 25 km:n reittivaihtoehto.
o Katso FATBIKE lisätiedot ja ilmoittautuminen

Vapaa 50 km, V50

Lähtöryhmä Portille Lähtöaika Lähtönumerot Tavoiteaika
FWLC
09:40 10:00
9001-9130
KILPA
09:40 10:00
6001-6100
2:20-3:00
1. Lähtöryhmä 09:40 10:00
6101-6400
3:00-4:00
2. Lähtöryhmä 09:50 10:10
6401-6800
4:00-5:30
3. Lähtöryhmä 10:00 10:20
6801-7400
5:30-7:40

•
•
•
•
•

Rintanumeron väri: valkoinen pohja, musta teksti
Vapaan 50 km lähtö tapahtuu ryhmissä klo 10:00 alkaen 10:nen minuutin välein.
KILPA -ryhmä lähtee kilpailuun numeroiduilta paikoilta 1. lähtöryhmän edestä.
Worldloppet Gold Master -osakilpailu.
FIS Worldloppet Cup (FWLC) -osakilpailu.

o
o

Noudatamme FIS Worldloppet Cup:n sääntöjä
Punaiselle ryhmälle (Red Group) hyvitämme majoituskorvauksen: 65 EUR / päivä
(max. 3 päivää).

Vapaa 20 km, V20

Lähtöryhmä Portille Lähtöaika Lähtönumerot Tavoiteaika
Aikuiset
11:20 11:40
8001-8600
0:50-6:20
Nuoret
11:20 11:40
8601-8800
1:00-6:20

•

•
•

•

Rintanumeroiden värit:
o Aikuiset: vihreä pohja, valkoinen teksti
o Nuoret: sininen pohja, valkoinen teksti
Lähtö tapahtuu yhteislähtönä klo 11:40.
Vapaalla 20 km:llä sekä aikuiset että nuoret (alle 16-vuotiaat) lähtevät kilpailuun samassa
lähtöryhmässä.
o Pyydämme, että kiinnität erityistä huomiota nuoriin ja perheisiin, jotta kaikilla olisi
turvallista ja nautinnollista osallistua tapahtumaan.
Worldloppet Silver Master -osakilpailu.

LATUASEMAT
AUKIOLOAJAT
Lauantai 23. helmikuuta
Messilä
10:00 - 14:00
Hälvälä
10:00 - 14:30
Orinkarkaus 10:30 - 15:00
Työtjärvi
10:30 - 15:30
Heinsuo
10:30 - 16:00
Tapanila
10:00 - 17:00
Maali
- 18:00
Sunnuntai 24. helmikuuta
Messilä
10:00 - 14:00
Hälvälä
10:00 - 14:30
Orinkarkaus 10:30 - 15:00
Työtjärvi
10:30 - 15:30
Heinsuo
10:30 - 16:00
Tapanila
10:00 - 17:30
Maali
- 18:00
Jokaisella latuasemalla tarjoillaan vettä ja Olvin TEHO Sport -urheilujuomaa. Lisäksi asemasta riippuen tarjotaan
tankattavaa seuraavasti: Messilä: mustikkakeittoa, suolakurkkuja Hälvälä: mehua, suolakurkkuja, leipää, hedelmiä
Työtjärvi: mustikkakeittoa, suolakurkkuja, leipää Heinsuo: kahvia, leipää + levitettä, suolakurkkuja ja mustikkakeittoa
Tapanila: kahvia, teetä, mehua, olutta, suolakurkkuja, rusinoita Orinkarkaus: suolakurkkuja, banaania Maali: mehupiste
hiihtosillan kupeessa ja lämmin ruokailu Kisakeskuksessa.

