
ES Puuhapark Cup Finaalit 
Vihti Ski  

KILPAILUKUTSU 
 [Type here] 

 
 

 
 
Paikka Vihti Ski Center (Jussinrinne 1, 03250 OJAKKALA) 
  
Aika 31.3-2.4.2023 
 
Sarjat N/M U08, U10, U12, U14, U16, PARA, YL 
 
Lajit Pe 31.3. Suurpujottelu (GS), La 1.4. Paripujottelu (PSL) ja Su 2.4. Pujottelu (SL) 
 
Kilpailurinne Rinne 3, Stenmark -kilparinne 
 
 
Aikataulu: 
 
Torstai 30.3.2023 
 
17:00 Joukkueenjohtajien kokous Teamsilla (linkki lähetetään joukkueenjohtajille) 
 
Perjantai 31.3.2023  
 
15:00  Kilpailutoimisto aukeaa ajanottotornissa. 
16:00-16:20   Rataan tutustuminen 
16:25  Esilaskijat 
16:30  1. kierros alkaa 
 2. kierros samalla radalla (kelin salliessa). 
 

Suurpujottelun palkintojenjako lauantaina PSL-karsinnan ja PSL-kilpailun välisellä tauolla 
 
Lauantai 1.4.2023  

 
08:00  Hissit aukeavat ja kilpailutoimisto aukeaa (ajanottotorni)   
09:45-10:15 Rataan tutustuminen (paripujottelu, PSL) 
10:25  Esilaskijat 
10:30  Paripujottelun 1. karsintakierros alkaa 

2. karsintakierros sarjoittain heti 1. kierroksen jälkeen 

 
Karsinnan jälkeen on n. 1 h tauko, jonka aikana on perjantain GS-kilpailun palkintojenjako. 

   
n. klo 14 Paripujottelukilpailu alkaa (kts. kohta paripujottelun ja karsinnan toteutustapa) 
   
  Paripujottelun palkintojenjako sunnuntaina pujottelukilpailun jälkeen    
 
20:00  Joukkueenjohtajien kokous Teamsilla (linkki lähetetään joukkueenjohtajille) 

 
Sunnuntai 2.4.2023  
 
08:00  Hissi aukeavat ja kilpailutoimisto aukeaa (ajanottotorni) 
08:30-08:50 Rataan tutustuminen (pujottelu, SL) 
08:55  Esilaskijat 
09:00  Pujottelu 1. kierros 

 
Paripujottelun ja pujottelun palkintojenjako noin 20 min kilpailun päätyttyä. 
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Mahdollisimman pian sunnuntain kilpailun palkintojen jaon jälkeen suoritetaan ES-Cupin 
kokonaiskilpailun palkintojen jako, kunhan kokonaispisteet on saatu laskettua. 

 
Ilmoittautuminen   
 
  Seuroittain SSF lomakkeella ma 27.03.2022 klo 21:00 mennessä kilpailut@helsinkiskiclub.fi 
   
  Skipassi tai kilpailulisenssi on pakollinen kaikille kilpailijoille. 

 
Ilmoita myös joukkueenjohtajan puhelinnumero & sähköpostiosoite jojo-kokouksen kutsua 
varten. 

 
Ilmoittautumismaksu 20 € / kilpailu, maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä seuroittain Helsinki Ski 
Club ry:n tilille FI 11 2400 1800 0626 30. Jälki-ilmoittautumisesta peritään 10 eur lisämaksu, maksu 
mobilepay tai tilisiirto. 

 
Kilpailun virallinen sivusto 

  
 Kilpailun virallinen sivusto https://www.helsinkiskiclub.fi/escup 
 
Hissiliput Kilpailijahintaan 32 eur/1 pv, 58 eur/2 pv ja 84 eur/3 päivää lipunmyynnistä. 
 
Ruokailu Ski Cafe:ssa (sininen rakennus) tarjolla kisojen ajan kisalounaana Fajitas buffet hintaan 12 eur/hlö. 
 
Palkinnot Suurpujottelu (GS) ja pujottelu (SL) U8-U12 sarjat kuusi (6) parasta palkitaan U14-YL ja PARA sarjat 

kolme (3) parasta palkitaan. 
Paripujottelu (PSL) U8-YL ja PARA neljä (4) parasta palkitaan. 
Kaikille U8-sarjalaisille osanottajamitalit. 

 
Paripujottelun ja karsinnan toteutustapa 
  
 Kaikki kilpailijat osallistuvat paripujottelun karsintaan, jossa kaikki saavat paripujottelukokemuksen, 

lähtövaloineen ja äänimerkkeineen, pareittain laskettuna. 
  
 Paripujottelun karsinta toteutetaan kahden kierroksen karsintakilpailuna paripujotteluradoilla. 

Kilpailijat laskevat radat paripujottelun omaisesti, pareittain. Toiselle laskulle radat vaihdetaan 
päittäin. Jokaisesta laskusta otetaan erikseen aika. Punaisen ja sinisen radan yhteenlaskettujen 
aikojen mukaisesti nopeimmat kustakin sarjasta etenevät paripujottelukilpailuun seuraavasti, täysille 
kaavioille:  

 - 16 laskijaa, jos sarjassa on vähintään 16 starttaajaa karsinnassa 
 - 8 laskijaa, jos sarjassa on 8–15 starttaajaa karsinnassa 
 - 4 laskijaa, jos sarjassa on 4–7 starttaajaa karsinnassa 
 - Kaikki laskijat, jos sarjassa on 1–3 starttaajaa karsinnassa 
  
 Paripujottelu lasketaan 16, 8 tai 4 laskijan kaaviolla yllä luetellun mukaisesti, riippuen sarjan 

starttaajamäärästä karsinnassa. Jos karsinnasta ei tule sarjaan starttaajamäärän mukaisesti kaavio 
täyteen karsinnan osallistujilla, joilla olisi kahdelta laskulta hyväksytty aika, täytetään kavioon  
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 seuraavaksi yhden hyväksytyn maaliin tulleen laskun ajan perusteella. Jos kaavio ei tule vieläkään 

täyteen, sijoitetaan karsinnassa merkinnän DNF tai DSQ saaneet mukaan kaavioon, arvotussa  
 järjestyksessä, kunnes 16, 8 tai 4 urheilijan kiintiö sarjassa on täynnä. Karsinnan DNS ei pääse 

mukaan paripujottelukilpailuun. Tasatilanteessa urheilijoiden keskinäinen sijoitus kaavioon arvotaan. 
  
 Paripujottelussa toiselle laskulle saman parin kanssa portti aukeaa viiveellä ensimmäisen laskun 

aikaeron mukaisesti hitaammalle laskijalle, noudattaen kuitenkin FIS:n ICR:n mukaista 
0,5 s maksimia. 

 
Majoitus   
 
  GLO Hotel Sello tarjoaa kisojen ajaksi majoitusta seuraavasti: 
 

 Hinta: Comfort huone 75€ 1hh / 90€ 2hh / 110€ 3hh 
Hinnat sisältävät aamiaisen, WiFi:n sekä alv:n. 

 
Varausaika: 27.3.2023 saakka 
Majoitusaika: 30.3-3.4.2023 
 
Kampanjakoodi: PROSKI 
 
Peruutus: Varauksen voi perua veloituksetta viimeistään  72 h ennen saapumista. Myöhäisistä 
peruutuksista veloitamme ensimmäisen yön hinnan. 

 
Varauksia on mahdollista tehdä tästä päivästä alkaen ja etuhinta on voimassa saatavuuden mukaan.  

 
Varaa osoitteesta www.glohotels.fi kampanjakoodilla PROSKI 

 
Tässä vielä suora linkki varausmoottoriin, jossa koodi aktivoituna: 
https://be.synxis.com/?Hotel=68606&Chain=18953&Dest=GLO&locale=fi-FI&promo=PROSKI 

 
 
Kilpailunjohtaja  Maria Helle, maria_helle@hotmail.com, p. 040 736 4687 

  Kilpailusihteeri Satu Rauha, satu.rauha@gmail.com, p. 050 538 7119 
 
  Pidätämme oikeudet muutoksiin. 

 
 

 Tervetuloa Vihtiin! 
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