POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAVIESTIN SÄÄNNÖT
Pohjois-Karjalan maakuntaviestin syntysanat lausui maisteri Veli Lumiala SVUL:n Pohjois-Karjalan piirin
vuosikokouksessa 11.12.1945.
1 § Maakuntaviestin tarkoitus
Maakuntaviestin tarkoituksena on hiihtoharrastuksen herättäminen ja ylläpitäminen Pohjois-Karjalassa.
2 § Maakuntaviesti, minimaakuntaviesti ja sarjat
Maakuntaviesti hiihdetään yhtenä ns. sekaviestinä.
Viesti jakautuu A-, B- ja C-sarjaan.
A-ja B-sarjassa voi hiihtää vain kuntajoukkueita. A-sarjassa hiihtää 10 joukkuetta ja loput B-sarjassa siten, että edellisen
vuoden tulosten perusteella A-sarjan kolme viimeistä joukkuetta putoaa B-sarjaan ja kolme parasta B-sarjan joukkuetta
nousee A-sarjaan.
Kunnat voivat muodostaa yhteisjoukkueita.
C-sarjassa joka on harrastesarja voi hiihtää myös muita kuin kuntajoukkueita.
Kilpailussa on yksi lähtö.
Minimaakuntaviesti hiihdetään yhtenä sekaviestinä. Kaikki joukkueet hiihtävät samassa sarjassa. Minimaakuntaviesti
järjestetään ensisijaisesti ennen maakuntaviestiä. Minimaakuntaviestin pakkasrajan ylittyessä maakuntaviesti hiihdetään
ensin. Mikäli minimaakuntaviestin pakkasraja ylittyy vielä maakuntaviestin jälkeen, perutaan minimaakuntaviesti.
3 § Joukkueiden kokoonpano, kilpailumatkat ja hiihtotavat
Viesti hiihdetään A- ja B-sarjoissa seuraavasti:
OSUUS

SARJA

MATKA JA HIIHTOTAPA

1. osuus

Myl tai Nyl

6 km, perinteinen

2. osuus

Nyl tai M60

3 km, perinteinen

3. osuus

M16 tai M50

3 km, perinteinen

4. osuus

N16 tai N40 tai M60

3 km, vapaa

5. osuus

M18 tai M40

3 km, vapaa

6. osuus

M14 tai Nyl tai M60

3 km, vapaa

7. osuus

Myl tai Nyl

6 km, vapaa

Kaikilla miesten osuuksilla voi hiihtää saman ikäinen nainen.
Viesti hiihdetään 3 km:n radalla.
Pakkasraja on – 17 °C.
C-sarja:
OSUUS

MATKA JA HIIHTOTAPA

1. osuus

6 km, perinteinen

2. osuus

3 km, perinteinen

3. osuus

3 km, vapaa

4. osuus

3 km, vapaa

Viesti hiihdetään 3 km:n radalla.
Pakkasraja on – 17 °C.
Minimaakuntaviesti:
OSUUS

SARJA

MATKA JA HIIHTOTAPA

1. osuus

T/P 12

1 km, perinteinen

2. osuus

T/P 10

1 km, perinteinen

3. osuus

T/P 10

1 km, vapaa

4. osuus

T/P 12

1 km, vapaa

5. osuus

T/P 14

1 km, vapaa

Minimaakuntaviestin pakkasraja on – 15 °C.
4 § Kilpailuaika ja järjestäjä
Maakuntaviesti järjestetään vuosittain helmikuussa. Ensisijainen viestipäivä on lauantai.
Varapäivistä päättää tuomarineuvosto. Pohjois-Karjalan Hiihto ry valmistelee varapäivän yhteistyössä kisajärjestäjän
kanssa. Kilpailun järjestäjänä toimii kunta, jolle 2 vuotta aikaisemmin pidetty kuntien edustajakokous on myöntänyt
järjestämisoikeuden.
Seuraavalle edustajakokoukselle tarkoitetut järjestämishakemukset tulee lähettää kokoonkutsujalle kirjallisina
marraskuun 15. päivään mennessä.
5 § Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Kukin kunta saa osallistua viestiin yhdellä tai useammalla joukkueella. Joukkueiden lukumäärä on ilmoitettava
järjestäjälle viimeistään viisi (5) päivää ennen ja hiihtäjien nimet hiihtojärjestyksessä viimeistään kuntakokouspäivänä klo
12.00 mennessä. Tätä myöhemmin muutoksia joukkueeseen sallitaan vain sairaustapauksissa.
Ilmoittautuminen tulee tehdä kirjallisesti ja siinä tulee ilmetä kilpailijan etu- ja sukunimi sekä syntymäaika.
Maakuntaviestin kuntajoukkueessa voi hiihtää joko kunnassa asuva, kunnassa syntynyt tai kuntaan rekisteröityä
urheiluseuraa edustava hiihtäjä. Jos joku haluaa tehdä protestin jonkun hiihtäjän osallistumisoikeudesta, on asiasta
esitettävä kirjallinen näyttö tuomarineuvostolle tai asiasta päättävälle elimelle.
C-sarjaan joka on harrastesarja, osallistuvat muut kuin kuntajoukkueet. Ilmoittautuvat suoraan kilpailun järjestäjälle.
Maakuntaviestin A- tai B -kuntasarjassa hiihtävä ei saa hiihtää samassa maakuntaviestissä harrastesarjassa.
Minimaakuntaviestissä hiihtävä voi hiihtää maakuntaviestin kunta- tai harrastesarjassa.
6 § Kilpailunumerot
Maakuntaviestiä varten erikseen painettavat rintanumerosarjat on viestin järjestäjäkunta velvollinen toimittamaan
täydellisinä ja puhtaina seuraavalle viestin järjestäjälle toukokuun 1. päivään mennessä sinä vuonna kun viesti on
hiihdetty.
Tulevalle järjestäjälle kilpailunumeroista mahdollisesti aiheutuvat kulut, kuten numeroiden pesu tai kadonneen
rintanumeron uusiminen, veloitetaan edellisen viestin järjestäneeltä kunnalta.
Maakuntaviestin C-sarjan ja minimaakuntaviestin joukkueille varataan erilliset kilpailunumerot.
7 § Osanottomaksu
Järjestäjä on oikeutettu perimään osanottomaksun kultakin viesteihin osallistuvalta joukkueelta. Osanottomaksun
suuruus määrätään vuosittain kuntien edustajain kokouksessa.
Osanottomaksun käytöstä on tehtävä tilitys seuraavan vuoden edustajakokoukselle, joka päättää mahdollisen ylijäämän
käytöstä.
Ylijäämä on käytettävä hiihtourheilun edistämiseen järjestäneen kunnan alueella tai maakuntaviestiin liittyvään
erityistarkoitukseen.
Pääsymaksu- ym. järjestäjän hankkimat tulot eivät kuulu tilityksen piiriin.
8 § Palkinnot
Järjestäjä hankkii palkinnot A- ja B-sarjan kolmelle parhaalle joukkueelle.
Kunkin osuuden nopeimmat kuulutetaan A- ja B-sarja huomioiden.
A-sarjassa jaetaan kiertopalkinto, jonka saa lopullisesti haltuunsa se kunta, jolla on kolme kiinnitystä kiertopalkintoon.
Maakuntaliiton palkinto jaetaan kaikille maakuntaviestiin osallistuneille hiihtäjille.

