Pienmäen SM (N18, M18, N ja M) mäkihyppy ja yhdistetty
Modeo Cup (N, M, N18 ja M18) mäkihyppy
Yhdistetty Cup (N, M, N18 ja M18)
30.–31.1. 2021 Tapio Räisänen -Mäkikeskuksessa Taivalkoskella
KILPAILUOHJELMA
Perjantai 29.1. 2021
9:00-16:00
17.00

Vapaat harjoitukset, mäki HS80
Joukkueenjohtajien kokous, Monitoimitalo mäkikeskus
Kokoukseen saa osallistua max. 1 henkilö samasta seurasta / valmennusryhmästä
Jokainen seura ilmoittaa kokouksessa pituusmittaustarpeet, jotta mittaukset pystytään
aikatauluttamaan seuroittain ja vältetään ruuhkat. Aikataulutuksesta vastaa kilpailuorganisaatio
ja ilmoittaa niistä seuroille pe iltana!

Lauantai 30.1. 2021
8:00 – 9:00
9:30
10:00
10:30
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00

Pituusmittaus parakissa ankkurihissin juurella
Mäen ja yhdistetyn koekierros ja kilpailukierrokset (N18), mäki HS52
Mäen ja yhdistetyn pienmäen SM koekierros (N/M), mäki HS80
Mäen ja yhdistetyn pienmäen SM kilpailu (N/M), 2 kierrosta
Mäen ja yhdistetyn pienmäen SM koekierros (M18), mäki HS80
Mäen ja yhdistetyn pienmäen SM kilpailu (M18), 2 kierrosta
Mäen SM kilpailujen palkintojen jako (3 parasta kaikissa sarjoissa)
Yhdistetyn hiihto-osuus, N18 ja N 5 km, M18 ja M 10 km
Yhdistetyn SM kilpailujen palkintojenjako, Hiihtostadion (3 parasta kaikissa
sarjoissa)
Yhdistetyn mäkiosuus on erikoismäen 1. kierros kaikissa sarjoissa.

Sunnuntai 31.1. 2021
9:30
10:30
12.30
13:30
14:30

Modeo Cupin ja Yhdistetty Cupin koekierros (N18/M18/N/M), mäki HS80
Modeo Cupin ja Yhdistetty Cupin kilpailu (N18/M18/N/M), 2 kierrosta
Modeo Cupin palkintojenjako, Hiihtostadion (3 parasta kaikissa sarjoissa ja
palkinnot jaetaan viikonlopun kilpailujen yhteispisteiden perusteella)
Yhdistetyn hiihto-osuus, N18 ja N 5 km, M18 ja M 10 km
Yhdistetty Cupin palkintojen jako (3 parasta kaikissa sarjoissa ja palkinnot jaetaan
viikonlopun kilpailujen yhteispisteiden perusteella)
Yhdistetyn mäkiosuus on erikoismäen 1. kierros kaikissa sarjoissa.

Hyppyjärjestys kaikissa sarjoissa molemmilla kierroksilla naiset – miehet.
Aikataulut ovat alustavia ja tarkentuvat, kun ilmoittautuneiden määrä on selvillä. Lopulliset aikataulut
ja muu kisainfo löytyy seuran nettisivuilta.
Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 22.1. 2021 klo 18.00 mennessä:
ilkka.ronkainen@tutkamaja.fi Hiihtoliiton lomakkeella, joka löytyy osoitteesta
https://hiihtoliitto.fi/kilpailutoiminta/maki-yh/
Kilpailuun osallistumismaksut: 30 €/urheilija/kilpailu (sis. hissimaksut kilpailupäivinä la-su, perjantain
vapaiden harjoitusten hissimaksusta vastaavat hyppääjät itse). Yhdistetyn urheilija voi osallistua
erikoismäen osakilpailuun puolikkaalla (15 €) osallistumismaksulla
Maksut: TaKu/mäkijaosto FI56 5455 0740 0195 09 maksettava ilmoittautumisen yhteydessä.

https://www.taivalkoskenkuohu.fi/maki/
https://www.visittaivalkoski.fi/

Valmistaudumme noudattamaan THL:n valtakunnallista ja AVI:n alueelista ohjetta
yleisötilaisuuksien järjestämisestä. Julkaisemme tarkemmat ohjeet, kun tammikuuta
koskevat päätökset on julkaistu.
Tiedustelut
Kilpailunjohtaja Ilkka Ronkainen 0405550324 tai Tuomo Leinonen 0400284652.
Kisatoimisto on mäkikeskuksen Monitoimitalossa.
TERVETULOA TAIVALKOSKELLE!

https://www.taivalkoskenkuohu.fi/maki/
https://www.visittaivalkoski.fi/

