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Ounasvaaran Hiihtoseura ry/Hiihtojaosto (päivitys 24.5.2022)

YLEISOHJEET

Ilmoittautuminen ryhmiin
Jokaisen urheilijan on ilmoittauduttava omaan ryhmään (kausimaksuluokka).

Maksut
Kausimaksut maksetaan SuomiSportin kautta. Kausimaksu/kilpailumaksut eivät sisällä
kisojen osallistumiseen liittyviä muita kuluja kuten esimerkiksi Korona-testausta.

Kilpailumaksut (kisoihin ilmoittautuminen)
Kilpailuihin ilmoittaudutaan Suomisportissa. Kisojen osanottomaksun suorittamisen
(rahastonhoitaja suorittaa kaikkien osalta maksut kootusti) ehdoton edellytys on, että
kilpailija on ilmoittautunut kisoihin Suomisport palvelussa vähintään kaksi päivää ennen
kilpailukutsussa mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää. Kilpailija ei saa ilmoittautua
samana päivänä, kuin yhteen kilpailuun.

Voitelutilat ja -palvelut (ei koske kotikisoja)
Voitelutiloja tai voitelupalveluita voi ostaa/tilata Hopeasompa, nuorten ja aikuisten
SM-kisoissa sekä Suomen Cupin kisoissa joukkueenjohtajan johdolla ja kisakohtaisesti
400,00 eurolla/joukkue. Joukkueen minimikoko on 4 henkilö. Kolmen ja alle henkilön osalta
voitelutuki on 75 euroa/henkilöä/kisaviikonloppu.

Kisa-asut
Kaikissa kisasarjoissa edellytetään seura-asun tai asusteen käyttöä.

Ski-Passi ja Lisenssit
Kaikissa lajeissa 12-vuotiaat ja nuoremmat sekä 65-vuotiaat ja vanhemmat saavat kilpailla
Skipassilla kaiken tasoisissa kilpailuissa. Yhdellä Skipassilla saa harrastaa kaikkia
Hiihtoliiton lajeja. 13-vuotiaat ja vanhemmat hankkivat aina itse erillisen kisalisenssin ja
vakuutusturvan.

Kausiaika (hiihto)
1.6.2022 - 31.5.2023
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KAUSIMAKSUT JA IKÄLUOKAT 2022 - 2023

1. Aikuinen (huipputaso) maksuton luokka
Sijoitus 10 parhaan joukossa vähintään yhdessä SM- ja/tai Suomen Cupin
henkilökohtaisessa kisassa tai Suomen Cupin kokonaistuloksissa sekä vähintään kolme
SM- ja/tai Suomen Cupin lähtöä edellisellä kaudella (2021-2022).

- Urheilija saa kauden aikana laskuttaa valmennukseen, leiritykseen tai kilpailuihin liittyviä
kuluja tai matkalaskuja yhteensä 2 700 euron edestä. Tuen maksun edellytyksenä on
vähintään kolme (3) SM- ja/tai Suomen Cupin henkilökohtaista lähtöä sekä lisäksi
valittaessa osallistuminen seuran SM- ja/tai Suomen Cupin viestijoukkueeseen. Tuen voi
laskuttaa vasta, kun kolmen SM- ja/tai Suomen Cupin startin minimi täyttyy.
- Ohjattua leiritystoimintaa tai vastaavaa toimintaa.
- Kisamaksut
- Osallistumisoikeus seuran päätösleirille
- Hiihtostadionin huoltokoppien ja välineiden käyttö
- Voitelutilat ja -palvelut yleisohjeen mukaisesti
- Seuran tarjoama kisa- ja lämmittelyasu (1 pukukerta 3 vuoden aikana)

Edellyttää erillistä urheilijasopimuksen tekemistä seuran kanssa.

2. Aikuinen (kansallinen taso) maksuton luokka
Sijoitus parhaassa yleisen sarjan ⅔ joukossa (esimerkiksi, jos 100 maaliin tullutta, niin
sijoitus 1-67) vähintään yhdessä yleisen sarjan SM- ja/tai Suomen Cupin
henkilökohtaisessa kisassa tai Suomen Cupin kokonaistuloksissa sekä vähintään kolme
yleisen sarjan SM- ja/tai Suomen Cupin lähtöä edellisellä kaudella (2021-2022).

- Urheilija saa kauden aikana laskuttaa valmennukseen, leiritykseen tai kilpailuihin liittyviä
kuluja tai matkalaskuja yhteensä 1 500 euron edestä. Tuen maksun edellytyksenä on
vähintään kolme (3) yleisen sarjan SM- ja/tai Suomen Cupin henkilökohtaista lähtöä sekä
lisäksi valittaessa osallistuminen seuran SM- ja/tai Suomen Cupin viestijoukkueeseen. Tuen
voi laskuttaa vasta, kun kolme yleisen sarjan SM- ja/tai Suomen Cupin startin minimi
täyttyy.
- Ohjattua leiritystoimintaa tai vastaavaa toimintaa.
- Kisamaksut
- Osallistumisoikeus seuran päätösleirille
- Hiihtostadionin huoltokoppien ja välineiden käyttö.
- Voitelutilat ja -palvelut yleisohjeen mukaisesti.
- Seuran tarjoama kisa- ja lämmittelyasu (1 pukukerta 3 vuoden aikana)

Edellyttää erillistä urheilijasopimuksen tekemistä seuran kanssa.
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3. Nuori (16–23 -vuotiaat) maksuton luokka
Sijoitus nuorten arvokisoissa (NMM-kisat, Pohjoismaiden Mestaruuskisat, EYOF, YOG)
henkilökohtaisessa kisassa 20 parhaan joukossa ja/tai NSM-henkilökohtaisessa kisassa 10
parhaan joukossa edellisellä kaudella (2021-2022).

- Urheilija saa kauden aikana laskuttaa valmennukseen, leiritykseen tai kilpailuihin liittyviä
kuluja tai matkalaskuja yhteensä 600 euron edestä. Tuen maksun edellytyksenä on
vähintään viisi (5) starttia sekä osallistuminen valittaessa seuran viestijoukkueeseen. Tuen
voi laskuttaa vasta, kun viiden startin minimi täyttyy.
- Ohjatut harjoitukset
- Ohjattua leiritystoimintaa tai vastaavaa toimintaa
- Kisamaksut
- Osallistumisoikeus seuran päätösleirille
- Hiihtostadionin huoltokoppien ja välineiden käyttö.
- Voitelutilat ja -palvelut yleisohjeen mukaisesti
- Seuran tarjoama kisa- ja lämmittelyasu (1 pukukerta 3 vuoden aikana)

Edellyttää erillistä urheilijasopimuksen tekemistä seuran kanssa.

4. Yli 16- vuotiaat (150 euroa/vuosi)
- Kisamaksut
- Osallistumisoikeus seuran päätösleirille
- Hiihtostadionin huoltokoppien ja välineiden käyttö
- Voitelutilat ja -palvelut yleisohjeen mukaisesti
- Majoituskulut (SM-kisat ja Suomen Cup) korvataan viestiin osallistuvien hiihtäjien osalta
50 €/viestiä edeltävä yö (sisältää varahiihtäjän)

Ampumahiihtojaoston urheilijalle myönnetään 60 euron alennus kausimaksusta (150,00 -
60,00 = 90,00).

5. Nuoret toivot (keksi nimi) (17-23 -vuotiaat) (250 euroa/vuosi)
- Ohjatut harjoitukset
- Ohjattua leiritystoimintaa tai vastaavaa toimintaa
- Kisamaksut
- Majoituskulut (NSM-kisat) korvataan viestiin osallistuvien hiihtäjien osalta 50€/viestiä
edeltävä yö (sisältää varahiihtäjän)
- Voitelutilat ja -palvelut yleisohjeen mukaisesti
- Osallistumisoikeus seuran päätösleirille (jaosto tukee rahallisesti)
- Hiihtostadionin huoltokoppien ja välineiden käyttö

Ampumahiihtojaoston urheilijalle myönnetään 60 euron alennus kausimaksusta (250,00 -
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60,00 = 190,00).

6. Hopeasompa (13-16 -vuotiaat) (290 euroa/vuosi)
- Ohjatut harjoitukset
- Ohjattua leiritystoimintaa tai vastaavaa toimintaa
- Kisamaksut
- Majoituskulut (HS-kisat) korvataan viestiin osallistuvien hiihtäjien osalta 50€/viestiä
edeltävä yö (sisältää varahiihtäjän)
- Voitelutilat ja -palvelut yleisohjeen mukaisesti
- Osallistumisoikeus seuran päätösleirille (jaosto tukee rahallisesti)
- Hiihtostadionin huoltokoppien ja välineiden käyttö
- Seuran Salomon suksien käyttö

Ampumahiihtojaoston urheilijalle myönnetään 60 euron alennus kausimaksusta (290,00 -
60,00 = 230,00).

6. 10-  ja 12-ryhmät  (200,00/vuosi)
- Ohjatut harjoitukset
- Ohjattua leiritystoimintaa tai vastaavaa toimintaa
- Kisamaksut
- Osallistumisoikeus seuran päätösleirille (jaosto tukee rahallisesti)
- Hiihtostadionin huoltokoppien ja välineiden käyttö
- Seuran Salomon suksien käyttö

Ampumahiihtojaoston urheilijalle myönnetään 60 euron alennus kausimaksusta (200,00 -
60,00 = 140,00).

7. Hiihtokoulu (4-12v.) (130 euroa/kausi ja/tai 90 euroa/kausi)
- Ohjatut harjoitukset kaksi kertaa viikossa 130,00 tai yhden kerran viikossa 90,00)
- Kisamaksut (sisältää SKI-passin)
- Hiihtostadionin huoltokoppien ja välineiden käyttö
- Seuran Salomon suksien käyttö

Yhteys- ja lisätiedot
OH:n hiihtojaoston puheenjohtaja Pirjo Muranen (pirjomuranen@gmail.com)
OH:n hiihtojaoston rahastonhoitaja Heidi Palojärvi
(hiihtojaostonrahastonhoitaja@gmail.com)
Hiihtokoulun rehtori Suvi Jarva (suvi.jarva@gmail.com)
Kisailmoittautumisvastaava Maarit Hovila (Maarit.Hovila@ulapland.fi)


