
Järjestäjä: LiveSports Promotions Oy & Snowcross Finland Ry
Päivämäärä: 22.-23.4.2022
Paikka: Himos Ski Resort, Länsikeskuksentie 11, 42100 Jämsä, Finland

TERVETULOA SNOWCROSS SUPER LEAGUEN KAUDEN PÄÄTÖSKILPAILUUN!

Himoksen rinnekeskus täyttyy keväisestä tunnelmasta ja iloisista ihmisistä. Kisapaikalla
on luvassa vauhdikasta menoa ja radalla tullaan näkemään todella tiukkaa vääntöä
mitalisijoista, kun huippuunsa viritetyt kelkat ja kuskit ottavat mittaa toisistaan.
Lauantai-ilta huipentuu aikuisten After Partyihin ja junioreiden omaan illan viettoon.
Toivotamme kaikki teidät kilpailijat lämpimästi tervetulleiksi!

Kilpailukutsu ENG & FIN:
https://www.snowcross.fi/wp-content/uploads/2022/04/SnoWcross-Himos-2022-
Advance-Program.pdf  ,lisätiedot office@snowcross.fi 

RaceWKND ja Finnlines tarjoavat kilpailijoiden käyttöön alennetut laivamatkat:
https://www.finnlines.com/ferry-trips/racewknd-offer

ALUEEN PORTIN AUKIOLOAJAT
Tapahtuma-alueen portti ja varikon portit ovat avoinna kilpailupäivän keston
mukaisesti. Alueella pääset liikkumaan ilmoittautumisen yhteydessä annettavan
rannekkeen turvin. Myös tiimisi kaksi jäsentä saavat rannekkeen. Mikäli tarvitsette
enemmän sisäänpääsylippuja, ne voi ostaa osoitteesta: https://www.snowcross.fi/himos/ 

ALUEELLA OLEVAT PALVELUT

MAJOITUS
Majoituksen voit varata HimosLomien verkkosivuilta:
https://himoslomat.fi/majoitus/mokit/?
utm_source=snowcross&utm_medium=referral&utm_campaign=snowcross2022 

RAVINTOLAT
Tapahtuma-alueen kartasta löydät Super League Barin, joka palvelee yleisöä ja VIP-
vieraita.

Länsirinteiden alueella palvelee HimosBistro:
https://himos.fi/rinnepalvelut/rinneravintolat/himos-bistro/ 

Lähialueella ravintola Tupa:
https://himoslomat.fi/tupa-kitchen-bar/

Edellisten lisäksi janoisia palvelee myös Pub Mono:
https://himoslomat.fi/ravintolat/mono-pub/ 
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AFTER PARTYT
Perjantaina 22.3.2022 HimosAreenan valloittaa ”JOKU PAIKALLINEN BÄNDI”. Areena
aukeaa yleisölle klo 22. Liput voit ostaa ennakkoon:
https://himosareena.fi/ohjelmisto/joku-paikallinen-bandi-himos-areenalla-22-4-2022/ 

Lauantaina 23.4.2022 palkintojenjaon jälkeen juhlatunnelmat jatkuvat ravintola
Bistrossa aina kello 23.00 asti, josta jatkoille pääsee RINNE ravintolaan. Junioreiden
oma illanvietto järjestetään ravintola Rinteen alakerrassa klo 19.00-21.00. Ulkoalueen
anniskelu palvelee yleisöä klo 21.00 saakka.

ENSIAPU

Kilpailutoiminnan ensihoidon lisäksi yleisöä palvelee Suomen Punaisen Ristin
ensiapupäivystys. Tarvittaessa heihin saa yhteyden tapahtuman toimitsijoiden tai
järjestyksenvalvojien avulla.

TERVEYSTURVALLISUUSOHJEET COVID-19
• Huomioi maahantulorajoitukset (https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-
during-pandemic) 
• Mikäli olet sairaana, on sinun itsesi ja muiden edun mukaista jäädä kotiin
odottamaan paranemista ja noudattaa alueellisia terveydenhuollon ohjeistuksia
• Kilpailupaikalla huolehdi hyvästä käsihygieniasta
• Suosittelemme sisätiloissa maskin käyttöä
• Suosittelemme pitämään riittävää etäisyyttä toisiin ihmisiin
• Noudata hyvää yskimishygieniaa (https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-
vaccinations/diseases-and-disease-control/hand-washing-and-coughing) 

TOIMINTAOHJEET KILPAILUUN

Perjantaina 22.4.2022 varikko aukeaa klo 11.00 (Pro Lite, Naiset, Pro- luokat). Odotathan
sisääntuloportilla, että sinut ohjataan omalle paikallesi. Junior- ja Legends- luokkien
kuljettajia pyydetään saapumaan varikolle perjantaina klo 16 alkaen. Myös teidät
ohjataan omille paikoille. Mikäli sisääntulotie ruuhkautuu, voitte hyödyntää odottaessa
Pohjoisrinteiden parkkipaikkaa. Pohjoisrinteiden parkkipaikka toimii myös
kärryparkkina. 
- Ilmoittautuminen tapahtuu kilpailutoimistossa
    - Perjantaina 22.4.2022 klo 12–14
    - Lauantaina 23.4.2022 klo 8 – 9.30 
- Transponderi-asioissa yhteydenotot suoraan Team Laine +358 45 884 2000
- Katsastus suoritetaan kiertävänä katsastuksena perjantaina 22.4.2022 klo 12-14 ja
lauantaina 23.4.2022 klo 8-9.30. 
- Kilpailijakokous pidetään perjantaina 22.4. klo 14.30 ja lauantaina 23.4. klo 9.30
lähtöalueella.
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KILPAILUN TIEDOTUS

Kaikki kilpailuun liittyvä tiedonanto tapahtuu Telegram-ryhmän välityksellä. Alueella ei
ole erillistä fyysistä ilmoitustaulua.

Liity ryhmään nyt, niin pysyt ajan tasalla kilpailun tiedotuksesta.
Liittymislinkki: https://t.me/joinchat/AkwZwMwzV2A1Mjg0

- Ryhmään julkaistaan kaikki normaalisti ilmoitustaululle tulostettavat dokumentit.
- Lisäksi ryhmän kautta voidaan jakaa yleistä tietoa tapahtumaan ja kilpailuun liittyen.
- Ryhmää seuraamalla varmistut siitä, että sinulla ja tiimilläsi on ajantasainen tieto
tapahtuma- ja kilpailupäivän etenemisestä.

AIKATAULUT

- Kilpailun aikataulun löydät täältä: https://www.snowcross.fi/himos/ 
- Kilpailupäivä etenee aina aikataulun mukaisesti, ellei asiasta toisin ilmoiteta.
- Kuljettajien tulee olla lähdönjärjestelyalueen läheisyydessä 10 minuuttia ennen oman
erän alkua. Seuraava erä järjestellään lähtöviivaan välittömästi edellisen ryhmän lähdön
tapahduttua.
- Seuraava erä starttaa heti kun rata on tyhjä edellisen erän jäljiltä.
- Järjestäjä pidättää oikeuden kierrosmäärien muutoksiin, mikäli radan kierrosaika
poikkeaa merkittävästi suunnitellusta.

PALKINTOJENJAKO

- Palkintojenjako suoritetaan palkintoseinän edessä.
- Perjantaina 22.4.2022 Dominaattorin palkintojenjako on klo 19.30
- Lauantaina 23.4.2022 Junior-, ja Legendsluokkien Himoksen osakilpailun palkintojenjako
on klo 14.10
- Lauantaina 23.4.2022 Pro Lite, Naiset ja Pro- luokkien Himoksen osakilpailun
palkintojenjako on klo 18.30. Tämän jälkeen jaetaan kaikkien luokkien sarjapalkinnot ja
julistetaan Team Challenge voittaja! 

LIVESTREAM

Livestriimi on käynnissä ensimmäisistä alkueristä alkaen. Livestriimin viive on 10–30
sekuntia, joten livestriimiä seuraamalla pysyy hyvin perillä päivän aikataulun
etenemisestä myös omalla varikkopaikalla oleskellessa. 
Livestriimi on katsottavissa osoitteesta: www.snowcross.fi/livestream

MUUT ASIAT

Hyödyntäkää näkyvyys somepostauksissa tägäämällä Instagramissa kaikkiin postauksiin
@snowcross.fi, jolloin pystymme jakamaan postauksianne kanavamme kautta laajalle
yleisölle.
Käyttäkää somepostauksissa myös hashtageja #snowcrossfi ja #snowcrosssuperleague
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JOHTAVAT TOIMITSIJAT

- Kilpailun valvoja, Schroderus Ville +358503376703
- Kilpailunjohtaja, Koistinen Teemu +358401905082
- Tapahtumapäällikkö, Koistinen Päivi +358405288051
- Apulaiskilpailunjohtaja, Mases Henrik +46735023172
- Kilpailun sihteeri, Schroderus Mari +358443563080
- Ratamestari, Nilsson Mikael +358405089571 
- Turvallisuuspäällikkö, Kortelainen Sami +358504133386
- Katsastuspäällikkö, Säkkinen Tuure +358400510505
- Ympäristöpäällikkö, Kauppinen Juha-Pekka +358440576140
- Ajanottopäällikkö, Laine Marko +358458842000

Yhteydenotot kilpailuun liittyen & kilpailun aikana
Yleiset kysymykset kilpailuun liittyen Teemu Koistiselle +358401905082.
Kilpailutoimistoa koskevissa asioissa yhteydenotot kilpailun sihteerille Mari
Schroderukselle +358443563080.
Transponderi-asioissa yhteydenotot suoraan Marko Laineelle +358458842000.

Ystävällisin terveisin 
Snowcross Finland Ry
LiveSports Promotions Oy


