
IMC-2015 KILPAILUSÄÄNNÖT 

Veteraanien Maailmanmestaruuskilpailut mäkihypyssä ja yhdistetyssä viedään läpi IMC:n vahvistamien sääntöjen ja 

seuraavien IMC hallituksen vahvistamien  kilpailuohjeiden mukaan. 

Kilpailujen virallinen järjestäjä on TAIVALKOSKEN KUOHU / MÄKIJAOSTO   

   Kuulammentie 7, FIN-93400 TAIVALKOSKI 

Mäkihyppy 

Kilpailija voi ilmoittautua kahteen (2) erikokoiseen mäkeen. Kaksi mäkeä ovat valittavissa kaikille ilman ikärajoitusta 

seuraavasti:  

-  HS24, HS38, HS52, HS80 (näistä voi valita yhden tai kaksi)  

- HS24 mäessä on 2 sarjaa, yli 50 v. ja alle 50 v. 

Viralliset ikäsarjat on jaettu viiden (5)  vuoden välein: 

- 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89… Sarjojen rajalla 

urheilijan on pitänyt täyttää rajaikä ennen 1.1.2015. Mikäli jossakin 35-59 v. sarjoissa on vähemmän 

kuin 3 kilpailijaa, he hyppäävät omaa ikäluokkaansa nuoremmassa sarjassa. 

Virallista veteraani-ikää nuoremmille (25-29 vuotiaat) järjestetään myös kutsukilpailu, jonka miehet 

hyppäävät HS-80 ja naiset HS-52 mäestä. Vierailijamaat saavat ilmoittaa näihin sarjoihin kaksi (2), ja 

isäntämaa neljä (4) kilpailijaa. 

Naisurheilijoita pyydetään lomakkeessa erikseen ilmoittamaan kilpailumäkiensä koot. 

Mäkikilpailut hypätään vanhimmasta sarjasta aloittaen kohti nuorempia sarjoja.  

Yhdistetty   

Kilpailijat voivat ilmoittautua vain yhteen henkilökohtaiseen yhdistetyn kilpailuun, joka kilpaillaan Gundersen 

menetelmällä. 

MÄKIOSUUS Yhdistettyyn lasketaan mukaan mäkihyppykilpailun 1. hyppy. HS52 mäki sarjoille 55-59, 50-54, 45-49, 

40-44, 35-39, 30-34. HS38 mäki sarjat 75-, 70-74, 65-69, 60-64.  

HIIHTO-OSUUS Ladut ovat keskivaikeita.  

Hiihtomatkat ovat: - sarjat 30-49 v.: 8km, -sarjat 50-59 v.: 4km, -sarjat yli 60 v.: 2km. Ensin hiihdetään 2km:n sarjat, 

sitten 4km ja lopuksi 8km. 

Yhdistetyssä ei järjestetä kutsu- tai näytössarjoja. 

Joukkuemäki 

Kansalliset joukkueet muodostuvat neljästä (4) kilpailijasta. Yhdistelmäjoukkueet voivat osallistua kilpailuun kilpailun 

ulkopuolella. Joukkuemäki hypätään HS-80 mäestä. 

Joukkueen muodostavat yksi (1) hyppääjä seuraavista ikäluokista: 30-39, 40-49, 50-59, 60- . Urheilija voi edustaa 

joukkuettaan myös ikäänsä nuoremmassa sarjassa. Joukkueet on ilmoitettava viimeistään joukkueenjohtajien 

kokouksessa 27.3. klo 18.  



Joukkueyhdistetty 

Kansalliset joukkueet muodostuvat neljästä (4) urheilijasta. Yhdistelmäjoukkueet voivat osallistua kilpailun 

ulkopuolella. Joukkueen muodostavat yksi (1) kilpailija seuraavista ikäluokista: 30-39, 40-49, 50-59, 60- . Urheilija voi 

edustaa joukkuettaan omaa ikäluokkaansa nuoremmassa sarjassa. 

MÄKIOSUUS Mäkiosuuden pisteet otetaan: 30-59 v. mäkikilpailusta 25.3. HS52 ensimmäinen kierros, sarja yli 60 v. 

mäkikilpailusta 26.3. HS38 ensimmäinen kierros. Joukkueen jäsenten pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan 

aikaeroiksi. 

HIIHTO-OSUUS  Viestinhiihto hiihdetään Gundersen-menetelmällä. Vanhin sarja aloittaa. Hiihtomatkat: 60-v.: 1km, 50-

59v.:  2km, 40-49v.: 3km, 30-39v.: 3km. Joukkueet on ilmoitettava viimeistään joukkueenjohtajien kokouksessa 24.3. 

MAJOITUKSET 

Majoitukset tulee varata suoraan liitteen majoitusyrityksistä (ks. LIITE). 

ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoittautuminen tulee tehdä 20.02.2015 mennessä. Ilmoittautumisen voi tehdä lomakkeella, joka löytyy myös IMC-

2015 sivuilta osoitteista: www.taivalkoski.fi tai www.taivalvaara.fi . Näiltä sivuilta löytyy myös muuta IMC-2015 

koskevaa hyödyllistä tietoa, kuten kisaohjelma.  

Täytetty lomake tulee lähettää sähköpostilla: imcmm2015@gmail.com 

MAKSUT 

Osallistumismaksut: 

- mäkihyppy  30€/kilpailija/ kilpailu (maksimi 2 kilpailua 60,-)  

- yhdistetty 28€/kilpailija 

- joukkuekisoissa ei ole osallistumismaksua. 

Myöhästynyt osallistumismaksu peritään kaksinkertaisena. Osallistumismaksuja ei palauteta. 

PANKKI:   

TAIVALKOSKEN OSUUSPANKKI 

IBAN:    FI92 5455 0740 0191 52 

SWIFT: OKOYFIHH 

 

LISÄTIETOA  

Tapio Räisänen, tel.: +358(0)400680540,  

Jacqueline Weber-Keskitalo, tel.: +358(0)408658471 

E-mail: imcmm2015@gmail.com 

http://www.taivalkoski.fi/dman/Document.phx/~sivut-taivalkoski/IMC+-+2015/ilm.lomake?folderId=%7Esivut-taivalkoski%2FIMC%2B-%2B2015&cmd=download
http://www.taivalkoski.fi/Resource.phx/sivut/sivut-taivalkoski/kunta/vapaaaika/imc2015.htx
http://www.taivalvaara.fi/fi/talvi/kotisivu/ajankohtaista/ajankohtaista/imc-2015-taivalkoski.html
http://www.taivalkoski.fi/dman/Document.phx/~sivut-taivalkoski/IMC+-+2015/kisaohjelma?folderId=~sivut-taivalkoski%2FIMC%2B-%2B2015&cmd=download
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