
 

KILPAILUKUTSU 
 

 

 

SUUR-SAVON 72. MAAKUNTAVIESTI JA TSEMPPI-

HARRASTEVIESTI SAVONLINNASSA  

LAUANTAINA 27.2.2016  
 

 

 

YLEISTÄ 

 

Suur-Savon 72. maakuntaviesti ja tsemppi-harrasteviesti hiihdetään 

lauantaina 27.2.2016 klo 11.00 alkaen Savonlinnassa. 

Kilpailukeskuksena toimii Aholahden hiihtokeskus. Kilpailukanslia 

sijaitsee hiihtokeskuksessa. 

 

Kilpailukeskukseen toimivat klo 7.00 alkaen puhelinnumerot:  

Kauko Piironen 044 - 5431766, Tuomas Huttunen 050 - 5624504 

 

Kilpasarjan A-viestiin voivat osallistua henkilöt, jotka ovat 

henkikirjoilla kyseisessä kunnassa/kaupungissa ko. vuoden alussa. 

 

Kilpasarjan B-viestiin joukkueen voi muodostaa vapaasti (ei 

maakuntarajoitusta). 

 

Tsemppi -harrasteviestiin voivat osallistua yritykset ja sekalaiset 

yhdistelmäjoukkueet. 

Huom! Kilpasarjan osallistujat eivät voi osallistua Tsemppi-

harrasteviestiin. 

 

Kilpailun järjestelyistä vastaa Savonlinnan kaupunki yhteistyössä 

Savonlinnan Hiihtoseuran ja Savonlinnan Seudun Liikunnan 

kanssa. 

 

SARJAJAKO 

 

 A-sarja: 8 osuutta ja kilpailijan asuinkunta 1.1.2016 

 B-sarja: 8 osuutta ei sarjasidonnaisuutta ja asuinpaikkaehtoa 

 

 Tsemppi-harrasteviesti: 4 osuutta 

     kolme sarjaa: naiset, miehet ja sekasarja. 

 

 



 

 

 

HIIHTO-OSUUDET, HIIHTOMATKA JA HIIHTOTAPA 

 

 

Kilpasarja A 

1. <18v, N, M45+ 3 km  perinteinen   

2. Miehet   6 km  perinteinen   

3. Naiset 18  3 km  perinteinen   

4. Miehet 18  3 km  perinteinen   

5. Naiset 16  3 km  vapaa    

6. Miehet 16  3 km  vapaa  

7. Naiset   3 km  vapaa 

8. Miehet  6 km  vapaa   

 

1-osuus= jossa voi hiihtää alle 18-vuotias tyttö tai poika tai 

vaihtoehtoisesti yli 45-vuotias mies tai yleisen sarjan nainen. 

 

16- ja 18-vuotias henkilö, joka kisakauden aikana täyttää kyseisen iän. 

45-vuotias on henkilö, joka kisavuoden aikana täyttää kyseisen iän. 

 

Kilpasarja B 

 

1. Avoin  3km  perinteinen 

2. Avoin  6 km  perinteinen 

3. Avoin  3 km  perinteinen 

4. Avoin  3 km  perinteinen 

5. Avoin  3 km  vapaa 

6. Avoin  3 km  vapaa 

7. Avoin   3 km  vapaa 

8. Avoin   6 km  vapaa 

 

B-sarjassa joukkueen voi muodostaa vapaasti. 

 

Tsemppi-harrasteviesti 

 

Viestiosuuden pituus on sama jokaisella osuudella eli 4x n.1,5 km. 

Viestin kaikki osuudet hiihdetään vapaalla hiihtotavalla. 

 

ILMOITTAUTUMINEN 

 

Ilmoittautuminen tapahtuu joukkuekohtaisesti ja on oltava perillä 

maanantaina 22.2.2016. klo 24.00. 

Ilmoittautuminen tapahtuu vain sähköpostilla 

kaukopi@suursaimaa.com. Tiedustelut: Kauko Piironen 044-

5431766 



 

Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan: joukkueen numero (Aja 

B)/nimi/sarja, hiihtojärjestys, joukkueen yhdyshenkilön/ johtajan 

nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä ruokalippujen määrä. 

 

Muutoksista ilmoitettava järjestäjille ensi tilassa, kuitenkin 

viimeistään kilpailupäivän aamuna klo 7.30 mennessä. Tämän 

jälkeen tulevat muutokset hyväksytään vain sairastumisen tai 

vastaavan syyn vuoksi. 

 

 

OSALLISTUMISMAKSU 

 

Osallistumismaksu on A-sarja 150 € / joukkue, B-sarja 80 € / 

joukkue ja Tsemppi-harrasteviesti 40€/joukkue. 

Maksut maksettava 22.2.2016 mennessä Savonlinnan Hiihtoseura 

ry:n tilille: Suur-Savon Op FI8356511340051613. 

Maksuun on merkittävä viite: ”Maakuntaviesti 2016 ja joukkueen 

nimi” 

 

OSANOTON VARMISTUS 
 

Joukkueen johtajan on varmistettava osanotto kilpailukansliaan 

kilpailupäivänä klo 7.30 - 9.30 välisenä aikana.  

HUOM!  Hiihtojärjestysmuutokset klo 7.30 mennessä. 

 

AIKATAULU 

 

07.00  Kisakanslian (sihteerin) puhelin aukeaa 

< 7.30  Hiihtojärjestyksen muutokset, puhelimella 

07.30-9.30 Osanoton varmistus, kisakanslia 

10.30  Maakuntaviestin avauspuhe, kaupunginvaltuuston  

  puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen 

11.00  Tsemppi-harrasteviestin startti (kaikki sarjat yht.lähtö) 

  Tsemppi-harrasteviestin palkintojen arvonta 

12.00  Kilpasarjojen startti (A ja B) 

14.00   Hiihtäjien haastattelut 

14.30   Palkintojen jako (Aholahden hiihtokeskus) 

8.00 - 15.00  Kahvio/kioski auki 

11.00 - 15.00 Ruokailu (keittoruoka höysteillä) 

 

KILPAILUNUMEROT 

 

 Jokainen kunta tuo mukanaan molempiin kilpasarjoihin (A/B) 

 omat kuntanumerot (perinteiset kilpailunumerot).  

 Tsemppi- harrasteviesti sarjoissa järjestäjät antavat kilpailunumerot 

 kilpailukansliasta osanoton varmistamisen yhteydessä. 



 

VAKUUTUKSET 

 

 Jokainen kunta vastaa omien kuntajoukkueidensa vakuuttamisesta. 

 Tsemppi-harrasteviestin osallistujan vakuutuksesta vastaa 

 kyseinen joukkue itse. 

 

PYSÄKÖINTI 

 

Aholahden hiihtokeskuksen ympäristö toimii pysäköintipaikkana. 

Ohjaus kilpailupaikalle on merkattu opastein ja paikalla on 

järjestäjän ohjaus pysäköintipaikoille. 

 

SUKSIEN HUOLTO VERRYTTELY 

 

Huoltoteltta sijaitsee kisa-alueella ja verryttelylatu on merkattu 

opastein. Huoltoteltassa on lämmitys ja sähköt. 

 

RUOKAILU 

 

 Ruokalippuja voi tilata ilmoittautumisen yhteydessä tai ostaa 

 kisakansliasta. Hinta on 7 €/kpl. 

 Ruokailu tapahtuu Aholahden hiihtokeskuksessa klo 11.00 - 15.00. 

 Ruokailun järjestää Savonlinnan Seudun Liikunta ry.  

 Ruokaliput, jotka tilataan ilmoittautumisen yhteydessä, maksetaan 

 SSL:n tilille: Nordea FI2011373000609741 

 Maksuun merkitään viite ”ruokaliput __/kpl ja joukkue. 

 

PALKINNOT 

 

Kilpailussa palkitaan A-sarjassa kolme parasta joukkuetta ja 

jokaisen sarjan 3 parasta hiihtäjää. B- sarjassa ja Tsemppi-

harrasteviestissä palkinnot arvotaan.  

Palkintojen jako on Aholahden hiihtokeskuksella. 

 

TULOKSET 
 

Tulosluettelot jaetaan joukkueiden johtajille palkintojen jaon 

yhteydessä. Tulosluettelot postitetaan myös kuntien 

liikuntatoimistoihin. Tulokset tulevat myös Savonlinnan 

Hiihtoseuran sivuille. 

 

 

 

 

 

 



 

 

KILPAILUN SIIRTO 

 

Maakuntaviestissä toimitaan SHL:n sääntöjen mukaan. 

Rajatapauksissa päätös kilpailun siirtämisestä tehdään 

kilpailupäivän aamuna klo 9.00. 

Selvässä tapauksessa siirtopäätös tehdään joko kilpailupäivän 

aamuna klo 6.00 tai edellisenä päivänä.. 

Järjestäjä ilmoittaa viestin mahdollisesta siirrosta joukkueen 

johtajalle (ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiin), 

heti kun siirtopäätös on tehty. 

 

 

 

TIEDUSTELUT 

 

 Kilpailun ennakkotiedottamisesta vastaa Kauko Piironen 044 - 

 5431766 ja Savonlinnan Hiihtoseurasta Tuomas Huttunen 050 - 

 562 4504. 

 

 Lisätietoja maakuntaviestistä www.savonlinnanhiihtoseura.fi. 

 

 

 

Tervetuloa Suur-Savon alueen 72. maakuntaviestiin 

27.2.2016 Savonlinnaan! 
 

 

 

 

 

 

Tuomas Huttunen   Simo Räty   

kilpailunjohtaja   vapaa-aikapäällikkö 

 

 

 

 

 

Liitteet 2 kpl  Latukartta , kilpailu käydään 2 km:n   

    kilpaladulla 

Yleiskartta/Savonlinna 


