
   

Siilinjärven 90-vuotis juhlakilpailu 

Mäkihypyn ja yhdistetyn kansalliset 88. Kuilun kisat 15.3.2015 
Power Park Lady Cup 4. osakilpailu 
 
 
 
Sunnuntai 15.3.2015 
 
klo. 9.00-10.30 vapaat harjoitukset kaikissa mäissä 
 
klo. 10.30  joukkueenjohtajien kokous tuomaritornissa 
 
noin klo. 11.00-12.30 Mäkien K8, K17 ja K21 kilpailuhypyt (ei koekierrosta) 
  Sarjat: 

 Tytöt Taso I K8, 0,5 km  

 Pojat mäki K8, 1 km (avoin sarja, ei ikärajaa) 

 Tytöt Taso II K17, 2 km 

 Pojat mäki K17, 1km (avoin sarja, ei ikärajaa) 

 Pojat 11 vuotiaat 21, 2km 

 Tytöt Taso III (K21), 3km 

 pojat mäki K21, 2km (avoin sarja ei ikärajaa) 
 

Kilpailu hypätään mäki kerrallaan, seuraava mäki alkaa heti edellisen päätyttyä. Yhdistetyn kilpailuun 
lasketaan molemmat kilpailuhypyt. Yhdistyn kilpailu alkaa noin klo 13.30. 
Palkintojenjako suoritetaan heti kilpailun päätyttyä. 
 
noin. klo. 13.00 Mäen K42 Kilpailuhypyt (ei koekierrosta) 
  Sarjat: 

 pojat 13-vuotiaat, 3 km 

 pojat 15-vuotiaat, 4km 

 naiset 18-vuotiaat, 5 km 

 miehet 18-vuotiaat, 5km 

 naiset yleinen, 6km 

 miehet yleinen, 6 km 

 veteraanit alle 50 v, 6 km 

 veteraanit yli 50 v, 4 km 
 
Palkintojenjako suoritetaan heti kilpailun päätyttyä. Yhdistetyn hiihto alkaa mahdollisimman pian 
mäkiosuuden jälkeen noin klo 15.00.  
 
 
Hiihto-osuudet alkavat mahdollisimman pian mäkiosuuden jälkeen, seuraa kilpailukuulutuksia. Hiihto-
osuuksilla voi mahdollisuuksien mukaan startata useampi sarja samaan aikaan, tarkemmat tiedot 
ilmoittautumisen jälkeen. 
 
Aikataulujen tarkennus Lopullinen aikataulu ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan seuran 

nettisivuilla http://www.siipo.com/makikisat. Viimeinen tarkennus 
aikatauluihin tehdään joukkueenjohtajien kokouksessa. 

http://www.siipo.com/makikisat


   

 
Palkintojen jako Palkinnot jaetaan mahdollisimman pian kilpailun päätyttyä mäellä 
 
Ilmoittautumiset Ilmoittautumiset tulee tehdä kirjallisesti lisenssinumeroineen 6.3.2015 

mennessä liiton lomakkeella sähköpostiin makijaosto.siipo@gmail.com 
 
 
 
Osallistumismaksut Mäet K8, K17 ja K21 15 Euroa mäki, 10 Euroa yh, mäki K42 20 Euroa mäki 10 

Euroa yh. 
 

Maksut ilmoittautumisten yhteydessä pankkitilille SiiPo/mäkijaosto 
FI0647861020029237. Maksusta kuitti mukaan. Mikäli suoritusta ei näy tilillä 
tai kuitti ei ole mukana, tulee maksu suorittaa käteisellä kisapaikalla. Kaikilta 
jälki-ilmoittautuneilta veloitetaan kaksinkertainen osallistumismaksu. 

 

Tiedustelut  niina.meis@gmal.com, puh. 045-351 8950 (klo. 16.00 jälkeen)  
Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan www.siipo.com/makikisat  

 
  

Muista palauttaa kilpailunumero, kadonneesta numerosta perimme 80 € 
 
 
 
 
 

  Tervetuloa Siilinjärvelle kilpailemaan! 

mailto:makijaosto.siipo@gmail.com

