Kansalliset XCX-sprintti ( V ) PIRJON SPRINTTI
( Musti-Cup IX ja päätösosakilpailu )
Sarjat
N8, M8
N10, M10, N12, M12
N14, M14, N16, M16
Aikataulu:
klo 11.00
n. klo 11.30
n. klo 12.20

klo 15.30

Matkat
0,4 km
0,6 km
0,8 km

PÄIVITETTY VERSIO 25.3.2022

- Karsinta, väliaikalähtö
- Alkuerät, yhteislähdöt eräkaavion mukaan
- Finaalit yhteislähdöt eräkaavion mukaan
Kaikki pääsevät hiihtämään kolme starttia!!
Palkitsemistilaisuus, Santasportilla, Tiera auditoriossa
- Palkitaan kaikki Pirjon Sprinttiin osallistujat sekä arvontapalkintoja
osallistujien kesken.
- Palkitaan sarjoittain Musti-Cupin kokonaiskilpailun kolme parasta
tuotepalkinnoin sekä M/N 14 ja 16 kolme parasta valmennusstipendein.

Ilmoittautumiset: KILMO-ilmoittautumisjärjestelmää käyttäen www.kilmo.fi to 24.3. klo 19 mennessä.
Osallistumismaksu: 15€
Kilpailukanslia: Kilpailukanslia pallokentällä, avoinna su 27.3 klo 09.30 alkaen.
Pukeutumis -ja peseytymistilat Santasportilla. Älkää jättäkö tavaroitanne pukeutumistiloihin, vaan tuokaa
ne kilpailukeskukseen pallokentälle. Kilpailija käyttää samaa numeroa koko päivän ajan.
Kahvio palvelee kilpailun ajan kilpailukeskuksessa.
Kilpailunjohtaja Ilkka Ruotsala p. 0400 698844, TD Martti Loukusa p. 0400321293
Joukkueenjohtajien kokous: Kilpailukanslian välittämässä läheisyydessä su 27.3. klo 10.30
Kilpailupaikan osoite: Hiihtomajantie 4, 96400 Rovaniemi
www-osoite: www.musticup.fi www.oh.fi/hiihto ( Lähtölistat, latukartat ja eräkaaviot)
Livetulokset: https://www.oh.fi/live
Kilpailua mahdollista seurata livestriimin kautta:

https://kepit.tv/#/c/Arktinen%20Lumi/e/N6ROJATYK5
Ruokailumahdollisuus Santasportin Puhti ravintolassa
Su 27.3.
klo 11.00-13.00 lounas buffa
klo 15.00-19.00 päivällisbuffa
Hinta 11,10 € / hlö

Majoitustarjous Pirjon Sprintti viikonlopulle
Sporthotel
1 hh 82,00 € / vrk
2 hh 94,00 € / vrk
4 hh Standard 126,00 € / vrk
4 hh Superior 129,00 € / vrk
4 hh Superior saunalla 137,00 € / vrk
6 hh Superior saunalla 159,00 € / vrk
Hinnat sisältävät aamupalan, kylpylän käytön yleisövuoroilla sekä kuntosalin.
Tarjous voimassa ajalle 25.-28.3.2022.
sales@santasport.fi
puh./ tel. +358 (0)40 7106378
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Ohjeita kilpailijoille ja huoltajille
Radat ja kilpailun kulku
-Radat ovat hiihdettävissä ja tutustuttavissa kilpailuaamuna klo 10.00 alkaen. Radalla olevat
tehtävät, 360” käännös ja keppien pujottelu tehtävä oikein, tehtävän tekemättä jättäminen tai
vastoin ohjeita tekeminen aiheuttaa 10 s aikasakon / tehtävä ( aikasakko max 20s. )
- Karsintakilpailu väliaikalähdöllä.
- Radoilla ei saa verrytellä kilpailun aikana. Radat sulkeutuvat klo 10.55. Verryttelylatu lähtee alas
Hiihtostadionin suuntaan
- Kilpailunumero sama koko päivän
- Radoilla on leveimmissä kohdin sekä loppusuoralla kaistoitus / havutus ohitusten helpottamiseksi.
- Takaa tulevan estäminen on ehdottomasti kiellettyä
- Alkuerien ja finaalien lähtöpaikka valittavissa tulosten perusteella
Palkinnot
- Palkinnot jaetaan kaikille klo 15.30 alkavassa palkitsemistilaisuudessa

Mukavaa ja jännittävää kilpailupäivää kaikille!

