
KILPAILUKUTSU & OHJEITA 

EPU:N PM-MAASTOT 

Lauantaina 14.05.2022  

klo 11.00 

 

Kilpailukeskus:  Pappilankankaan hiihtomaja, Hiihtomajantie 213, Teuva  

Opastus alkaa kt 67 Jurvan risteyksestä sekä Teuva-Karijoki-tieltä  

(tie 687). 

 

Paikoitus:  Paikoitusalueena toimii henkilöautoille Hiihtomajantien viereen 

rakennetut parkkipaikkalevennykset ja linja-autot pyritään sijoittamaan 

hiihtomajan piha-alueelle (toivomme ennakkoilmoitusta linja-autoilla 

saapuvista). Pysäköitäessä on huolehdittava, että tie pysyy avoinna 

liikenteelle. 

 

Sarjat/matkat:  T/P 9 (1,1 km), T/P 10, 11 (1,7 km), T/P 12, 13 (2,3 km), T/P 15 (2,9 km), 

N/M17,19, N (4 km) ja M (5,8 km). Matkat ovat suuntaa antavia. 

  

Joukkuekilpailu:  Kaikissa sarjoissa on myös joukkuekilpailu, jossa joukkuepisteisiin 

lasketaan seuran kolmen parhaan juoksijan sijoitus.  

 

Ilmoittautuminen:  Ilmoittautuminen kilpailukalenterin kautta tai sähköpostilla 

pulakka.ari@gmail.com 10.5. mennessä. Jälki-ilmoittautuminen 

sähköpostilla viim. 12.5. klo 24 mennessä. 

 

EPU:n ulkopuoliset:  EPU:n ulkopuoliset seurat voivat osallistua kisoihin pm-kisojen 

ulkopuolisina juoksijoina. Palkinnoille sijoittuessa heidät palkitaan 

”ylimääräisinä”, mutta ei EPU:n pm-mitaleilla. 

 

Osallistumismaksu:  Osallistumismaksu (8 €/kilpailija) tulee suorittaa ilmoittautumispäivään 

10.5. mennessä tai jälki-ilmoittautuminen (16 €/kilpailija) 

ilmoittautumisen yhteydessä tilille FI79 4730 6020 0241 92 . Varaudu 

näyttämään maksukuittia, jos maksu on suoritettu 12.5. jälkeen.  

 

Kilpailulisenssi:  Kilpailijoilla tulee olla SUL:n kilpailulisenssi maksettuna kilpailupäivään 

mennessä. Sähköpostin kautta ilmoittautuneiden tulee varautua 

esittämään lisenssin maksukuitti kilpailupaikalla. 



 

Juoksureitit:  Juoksureitit ovat pääosin pururatapohjaisia, mutta reiteillä saattaa olla 

pieniä osuuksia hiekkapohjaista kangasmaastoa. Juoksureiteistä on 

kartat nähtävillä ilmoitustauluilla ja varmistuspaikalla lähtöpaikan 

läheisyydessä. Reiteillä on järjestäjien opastajia risteys- ja 

tienylityspaikoissa. Lisäksi jokaisen sarjan perässä juoksee/pyöräilee 

järjestäjien ”varmistajat”. 

 

Verryttelyt: Verryttelyjä voi suorittaa kisareitteihin tutustuen ennen kilpailujen 

alkua, mutta kisan aikana reiteillä juoksevat vain numerolapuin 

varustetut kilpailijat. Pappilankankaan erinomaiset muut reitit ovat 

käytettävissä verryttelyyn. 

 

Aikataulut:  Kilpailun alustava aikataulu on julkaistu kilpailukalenterissa, joka 

päivitetään jälki-ilmoittautumisen jälkeen. Lopullinen aikataulu on 

kilpailupaikalla nähtävillä ilmoitustaululla. 

 

Varmistaminen:  Osallistujien varmistaminen tapahtuu n. 15 min ennen ko. sarjan  

lähtöä (ed. lähdön tapahduttua) sarjoittain lähtöpaikan läheisyydessä  

olevassa huvimajassa. Varmistamisen yhteydessä juoksija saa  

numerolappunsa. Varmistuksen jälkeen juoksija siirtyy odottamaan  

sarjansa lähtöä lähtöpaikalle.  

 

Numerolaput:  Juoksijat saavat numerolappunsa varmistuksen yhteydessä n. 15 min  

ennen oman sarjansa lähtöä. Numerolappua ei tarvitse palauttaa, vaan 

sen saa kisamuistoksi Teuvalta. 

 

Palkinnot:   Henkilökohtaisilla matkoilla palkitaan kuusi parasta juoksijaa ja 

  joukkuekilpailuissa kolme parasta joukkuetta. (huom. kts. EPU:n  

ulkopuoliset) 

 

Palkintojen jako:  Henkilökohtaiset palkinnot jaetaan kuudelle parhaalle juoksijalle/sarja 

välittömästi maaliin tulon jälkeen lähtöalueen läheisyydessä olevalla 

palkintokorokkeella. Joukkuekilpailun palkinnot jaetaan sarjoille T/P9-

11 n. klo 13.50 ja lopuille viimeisen sarjan maaliin tulon jälkeen n. klo 

16. 

 

Lähtö:  Lähtöpaikka sijaitsee hiihtomajan pihan nurmikkoalueen päässä, 

lipputangon läheisyydessä. Lähettäjä puhaltaa pilliin n. 5 min ennen 

starttia, jonka jälkeen juoksijat järjestetään lähtöviivalle 

numerojärjestykseen. Lähtöjen aikana pyritään välttämään muuta 



liikkumista lähtöalueella. Lähtö- ja maalialueelle on pääsy ainoastaan 

urheilijoilla ja toimitsijoilla. 

                             

Maaliin tulo:  Maaliin tullessa juoksijat ohjataan maalikarsinaan, jonka päässä 

kirjataan juoksijoiden maaliintulojärjestys. Karsinassa juoksijat eivät saa 

vaihtaa paikkaansa jonossa. Maalissa on juoksijoille mehutarjoilu.  

 

Tulokset:   Tulokset toimitetaan sarjoittain mahdollisimman nopeasti maaliin  

tulon jälkeen live-tulospalveluun ja ilmoitustaululle. Joukkuetulokset 

tulevat ilm.taululle pienellä viiveellä. Kilpailujen päätyttyä kaikki 

tulokset lähetetään lisäksi maakuntalehteen, Tilastopajaan ja ne ovat 

löydettävissä myös Rivakan ja EPUn kotisivuilta illan mittaan. 

 

Ylituomari:  Kilpailujen ylituomarina toimii Jarmo Mäenpää (KauhajKa), joka 

hyväksyy kisan tulokset ja päättää mahdolliset vastalauseet ja protestit. 

 

Kahviot:  Kahvioita on kilpailualueella kaksi; Hiihtomajan sisällä on majaa 

hoitavan Rivakan Kirkonkyläosaston kahvio ja piha-alueelta löytyy 

Rivakan yleisurheilujaoston kahvin ja makkaran myyntiteltta. 

 

WC:t  Ulko-wc:t löytyvät hiihtomajan ulkorakennuksen päädystä, wc-vaunu 

huoltorakennuksen vierestä sekä pieni WC hiihtomajan tuulikaapista 

(pääsääntöisesti majan kahvion asiakkaille). 

 

Pukuhuoneet: Pukuhuoneita ei kisa-alueella ole käytössä. 

 

Ensiapu:   Ensiapupiste on tarvittaessa maalialueen vieressä oleva hirsimökissä. 


