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KILPAILUKUTSU 
 
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan Maakuntaviesti ja Nuorisoviesti Kauhajoella, Sotkan hiihtokeskuksessa 
torstaina 24.2.2022. 
 
Maakuntaviesti 
Hiihto suoritetaan kuntien välisenä 8-osuuksisena viestikilpailuna. Hiihtäjä saa edustaa sitä kuntaa mikä on 
hänen henkikirjoituskuntansa sinä vuonna kuin viesti hiihdetään. Mikäli hiihtäjä muuttaa asumaan piirin 
ulkopuolelle, saa hän kuitenkin edustaa sitä kuntaa, josta on muuttanut, niin kauan kun hän edustaa hiih-
toa kunnassa toimivassa hiihto- tai yleisseurassa. 
Maakuntaviestissä piirin alueella syntynyt kilpailija, joka on kirjoilla piirin ulkopuolella voi edustaa syntymä-
kuntaansa.  
Osuus ja sarjajako 
 1. osuus miehet  8 km P 
 2. osuus N14  2,5 km P 
 3. osuus M14 2,5 km P 
 4. osuus naiset (*M14)  4 km P 
 5. osuus N18  4 km V 
 6. osuus M18  4 km V 
 7. osuus naiset  4 km V 
 8. osuus miehet  8 km V 
* neljäs osuus on ensisijaisesti naisten osuus, mutta mikäli kunnasta ei naista löydy voi vaihtoehtoisesti alle 
14 v. poika hiihtää ko. osuuden. 
 
Nuorisoviesti 
Nuorisoviesti hiihdetään seurojen välisenä viestinä vapaalla tyylillä. Hiihtomatka 1.osuudella 600 m, toinen 
osuus 500 m ja muut osuudet 900 m. Kaikki nuorisoviestin osallistujat palkitaan. 
 
Osuusjako 

1. osuus P8  
2. osuus T8 
3. osuus P10 
4. osuus T10 
5. osuus P12 
6. osuus T12 

 
Ilmoittautumiset 
Ilmoittautumiset viesteihin sähköisesti osoitteessa www.kauhajoenkarhuhiihto.sporttisaitti.com olevan 
linkin kautta. Ilmoittautuminen pe 18.2.2022 klo 17.00 mennessä kaikkiin sarjoihin. Alustavat kokoonpanot 
ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Mahdolliset muutokset sähköpostilla ke 23.2.2022 klo 19.00 
mennessä osoitteeseen kauhajoenkarhu.hiihto@gmail.com. Osanottomaksut samanaikaisesti Karhun hiih-
tojaoston tilille FI0947304020113693. 

http://www.kauhajoenkarhuhiihto.sporttisaitti.com/
mailto:kauhajoenkarhu.hiihto@gmail.com
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Osallistumismaksut 
Maakuntaviestijoukkueen osallistumismaksu 150 € kunnan ensimmäiseltä joukkueelta ja seuraavilta 100 €. 
Nuorisoviestin osallistumismaksu 100 € seuran ensimmäinen joukkue. Seuran toinen joukkue 70 € ja seu-
raavat joukkueet 50 €. 
 
Aikataulu 
15.00 Kilpailutoimisto aukeaa Sotkan huoltorakennuksessa 
17.15 Kilpailujen avaus 
17.30 Nuorisoviestin lähtö 
18.00 Nuorisoviestin palkintojen jako 
18.15 Maakuntaviestin lähtö 
20.30 Maakuntaviestin palkintojen jako 
  
Muuta 
Kilpailukeskus Sotkan hiihtostadion, osoite Kisakuja 32.  
Huoltorakennuksen alakerrassa pesutilat ja wc:t. Yläkerrassa kilpailutoimisto ja kanttiini. 
 
Nuorisoviesti ja avoin sarja käyttää järjestäjien numeroita. Maakuntaviestin joukkueet omia kuntanume-
roita ja osuusnumeroita. 
 
Lisätietoa ja tiedustelut 
Ari Niemelä, kilpailunjohtaja (0505902692 arin.niemela@gmail.com) 
Esa Kuoppala, sihteeri (0400188099, kuoppalaesa@gmail.com) 
 
 
 
Tervetuloa Kauhajoelle 
Kauhajoen kaupunki 
Kauhajoen Karhu 
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