92. Kuilun kisat sunnuntaina 15.3.2020
N18 sarjan pien mäen ja yhdistetyn SM-kilpailu, Mäkihypyn ja
yhdistetyn kansalliset kilpailut, joka on myös Veteraani cupin
osakilpailu
SM kilpailu

Naiset 18v, Yhdistetty 5km (yhdistettyyn huomioidaan 1. kierroksen hyppy)

AVOIMET SARJAT:

LUMIHYPPYRI, yhdistetyn hiihto 0,5 km
TYTÖT/NAISET sekä POJAT/MIEHET
K8
K17
K21
Alle 14v K42
Alle 16v
Yleinen
Yhdistetyn hiihto kilpaillaan parisprint-kilpailuna niin, että joukkueet
muodostuvat kahden eri kokokoisen mäen hyppääjistä. Eri seurojen
yhdistelmäjoukkueet ovat hyväksyttyjä.
Sarjat:
K8/K17 toinen jäsen k8 hyppääjä ja toinen jäsen k17 hyppääjä.
Hiihto 0,5km, jonka molemmat joukkueen jäsenet hiihtävät vuorotellen kaksi
kertaa.
K21/alle 14 v, K42 toinen jäsen K21 hyppääjä ja toinen K42 alle 14 sarjan
hyppääjä. Hiihto 1km, jonka molemmat joukkueen jäsenet hiihtävät
vuorotellen kaksi kertaa.
alle 16 v, K42/yleinen K42 toinen jäsen K42 alle 16 sarjan hyppääjä ja toinen
yleisen sarjan hyppääjä. Hiihto 1km, jonka molemmat joukkueen jäsenet
hiihtävät vuorotellen kolme kertaa.

VETERAANIT:

Mäki K42
30-49v, hiihto 6km
50-64v, hiihto 4km
65-, hiihto 2km
Yhdistetyn hiihto-osuus hiihdetään Patakukkulan maastossa Kuilun
hiihtostadionilla.

Lauantai 14.3.2020
klo 14-18

Vapaat harjoitukset kaikissa mäissä

Sunnuntai 15.3.2020
klo 9.00

Joukkueenjohtajien kokous huoltorakennuksessa

klo 9.30

Kilpailut alkavat Lumihyppyri sarjalla.
Heti lumihyppyrikilpailun päätyttyä alkaa K8, K17 ja K21 mäkien kilpailu

n. klo 11.15

K42 mäen kilpailu

n. klo 12.30

Hiihto-osuudet alkavat lumihyppyri-sarjan hiihdolla, sitten heti perään
parisprint kilpailut

n. klo 14

N18 SM yhdistetty, jonka jälkeen Veteraani cupin sarjat sekä muut k42 mäen
sarjat.

Aikataulujen tarkennus

Lopullinen aikataulu ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan seuran
nettisivuilla http://www.siipo.com/makikisat ilmoittautumisajan päätyttyä.
Viimeinen tarkennus aikatauluihin tehdään joukkueenjohtajien kokouksessa.

Palkintojen jako

Palkinnot jaetaan heti mäkikilpailun päätyttyä, ennen hiihto-osuuksien alkua.
Yhdistetyn palkinnot jaetaan mahdollisimman pian tulosten selvittyä.

Ilmoittautumiset

Ilmoittautumiset tulee tehdä kirjallisesti lisenssinumeroineen 7.3.2020
mennessä liiton lomakkeella sähköpostiin makijaosto.siipo@gmail.com

Osallistumismaksut

Lumihyppyri 15€, Mäki K8, K17 ja K21 25€/urheilija. Mäki K42 30€
Yhdistetty N 18 ja Veteraani 25€
Lumihyppyri 10€
Parisprint 25€/joukkue
Maksut ilmoittautumisten yhteydessä pankkitilille SiiPo/mäkijaosto
FI0647861020029237. Mikäli suoritusta ei näy tilillä tai kuitti ei ole mukana,
tulee maksu suorittaa käteisellä kisapaikalla.

Tiedustelut

Jari Meis, jari.meis@gmail.com puh. 045 112 7122 tai Niina Meis
niina.meis@gmail.com puh. 050 570 4375 (klo. 16.00 jälkeen)
Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan Mäkihyppyä ja yhdistettyä sekä
veteraanien facebook ryhmissä sekä mäki yh kisat whats app ryhmässä.
Muista palauttaa kilpailunumero, kadonneesta numerosta perimme 50 €
Majoitustarjous: Kunnonpaikka tunnus: SiiPo mäkihyppy

Tervetuloa Siilinjärvelle kilpailemaan!

