
71. Vöyrinkisat 30.1.2022 - Tervetuloa 
 
Kilpailupaikka Vöyrin hiihtokeskus. Hiihtomäentie 16, 66600 VÖYRI 
 
Kilpailukanslia Ajanottorakennuksen ensimmäinen kerros, klo 10:00 alkaen. 

Kilpailukanslian numero 0447805420. 
  
Numerot haetaan ulkotiloissa kanslian ulkopuolella olevasta 
telineestä. Mikäli et löydä numeroasi voit soittaa kilpailukanslian 
numeroon 0447805420. 

. 
Ensiapuhenkilökunta on paikalla ja heidät tavoitta numerosta 
0447805420. 

 
Pukuhuoneet Eivät ole käytettävissä, ovet WC-tiloihin ovat auki. 
 
Lähtö Ensimmäinen lähtö 11:00! Maali- ja lähtöalueella saa olla 

ainoastaan sillä hetkellä kilpailevat! Pyydämme varovaisuuteen ja 
ottamaan huomioon kilpailutilanteessa olevat hiihtäjät.  

 Parkkipaikalta lähtee kaksi lämmittelylatua ensimmäisen mäen 
päälle. Pysyttele oikealla ja vältämme näin kolarit. Kilpalatu 
stadionilla ainoastaan sillä hetkellä kilpaileville. 

 
Radat  M/N 8 1 km  

M/N 10 2 km  M/N 12 3,3 km  
N 14 3,3 km  M 14 4,5 km 
N 40 4,5 km  M 55-65 4,5 km 
 
Seuraavien sarjojen reitti kulkee lopussa olevan sprinttimäen yli: 
N 16 4,5 km  M 16 4,5 km 
N 18 4,5 km  M 18 9 km (2x4,5 km) 
N 21 9 km(2x4,5 km) M 40 9 km (2x4,5 km) 
   M 21 13,5 km(3x4,5 km) 

 
Kilpailunumerot Löytyvät sarjoittain kilpailukanslian ulkopuolella olevaan aitaukseen 

ripustettuina. 
 
Hiihtotyyli  Perinteinen, väliaikalähtö 
 
Tarjoilu  Ulkona grillikioskissa. Myytävänä makkaraa, kahvia, laskiaispullaa ja 

muuta pientä naposteltavaa. Maksutapana mielellään kortti tai 
MobilePay. 

 
Palkintojenjako Kaikki saavat maaliintulon yhteydessä ruisleivän. 

Palkintojenjako M/N 8-14 noin klo 12.30, viisi parasta saavat 
palkinnon. Muut sarjat noin 13.45, kolme parasta palkitaan (FSS:n 
uuden ohjeistuksen mukaan H/D 16 sarjalle ja sitä vanhemmille ei 
jaeta pokaaleja).  

 



Tulokset www.voraif.fi  
 
TD Holger Sved 
 
Vara TD Anna-Lena Blusi 
 
Kilpailunjohtaja Tor-Leif Häggman 
 
Kilpailun sihteeri  Anna-Lena Berglund 
 
Ratamestari  Anders Wikström 
 
Pysäköinti Kilpailualueen läheisyydessä 
 
  
 

Noudatattehan koronarajoituksiamme: 

 Kukaan jolla on flunssan oireita ei osallistu kilpailuun tai 
huoltotehtäviin 

 Kaikkia yli 12 vuotiaita suositellaan käyttämään maskia, paitsi 
kilpailijoiden ollessa lämmittely-kilpailu-verryttely -tilanteessa. 
Ennen lämmittelyä ja verryttelyn jälkeen myös kilpailevat 
käyttävät maskia. 

 Pukuhuoneet eivät ole käytössä, ainoastaan WC-tilat ovat 
käytössä. Myöskään muut sisätilat eivät ole kilpailijoiden 
käytettävissä. Päärakennus on toimitsijoiden käytössä.  

 Toimitsijoiden WC on päärakennuksessa.  

 


