Avoin kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu
18. Veikko Hakulisen hiihtorastit
Pälkäneellä 9.-10.2.2019
Hämeen am-keskimatka 10.2.2019
Sarjat molempina päivinä: Sarjat: H/D11,13,15,17,20,21A,21C,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80 ja 85. Sarjat
ovat myös Hämeen am-kilpailun sarjoja. Am-kilpailuun ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Lauantain kilpailun
jälkeen karttoja kokeilijoille myytävänä (5€/kpl) infosta. Ei ajanottoa. Katso kilpailuohjeista tarkemmin.
Matkat: Molempina päivinä keskimatka. Arvioidut voittoajat H21A ja D21A 40-50 min. Muilla sarjoilla myös
ohjeaikojen mukaisesti noin 60% pitkästä matkasta.
Ilmoittautumiset: Oltava perillä viimeistään ma 4.2.2019 klo 23.59 ensisijaisesti SSL:n IRMA-palvelua
käyttäen tai sähköpostilla haka.suunnistus@gmail.com. Ilmoittautumiset ovat tarkastettavissa Hakan
nettisivuilla ilmoittautumisajan päätyttyä.
Jälki-ilmoittautuminen: 1,5 kertaisin maksuin ke 6.2.2019 IRMA-palvelun kautta klo 23.59 mennessä tai
sähköpostilla haka.suunnistus@gmail.com klo 21 mennessä.
Osanottomaksut: H/D11-17: 32 €/2pv ja 16€/1pv, muut sarjat 44 €/2pv ja 22€/1pv. Osanottomaksut
maksettava samanaikaisesti ilmoittautumisen yhteydessä IRMA:ssa tai muuta kautta ilmoittauduttaessa
Valkeakosken Hakan tilille: OP-Valkeakoski FI10 5494 0940 0042 96. Käytä seurasi viitenumeroa.
Leimausjärjestelmä: EmiTag kaikissa sarjoissa. EmiTagin numero on ilmoitettava ilmoittautumisen
yhteydessä. Jos sitä ei ole ilmoitettu, järjestäjä varaa vuokrakortin hintaan 7 €/kpl, joka maksetaan infoon
käteisellä vuokrakortin noudon yhteydessä. Vuokra on sama käyttääkö korttia yhden vai kaksi päivää.
Palauttamatta jääneestä vuokrakortista perimme 100 €.
Kilpailukeskus: Maatila osoitteessa Kaitamontie 217, Pälkäne.´Pukeutuminen lämpöisessä hallissa ja
lämmitetyssä teltassa. Pesu Pälkäneen keskustassa (10 min autolla). Suksihuolto ulkona. Kisaravintola ja
muksula. Ilmoita muksulan asiakkaista ennakkoon sähköpostilla katja.nurminen1@hotmail.com tai
haka.suunnistus@gmail.com.
Opastus: Valkeakoski-Pälkäne tieltä nro 307 Kaitamontien risteyksestä, josta ajoaika n. 3 min. Noudata
opastusta, joka paikalla la 9.2.2019 klo 9.00.
Pysäköinti: Pellolla kilpailukeskuksessa. Pysäköintimaksu 3 €/pv tai 5 €/2pv.
Lähdöt: Ensimmäinen lähtö lauantaina klo 12 ja sunnuntaina klo 11. Lähtöihin matkaa alle 1 km.
Kartta: Tulostettu hiihtosuunnistuskartta 2/2019. Mittakaava 1:10 000. Koko A4.
Maasto: Pääosin hyväpohjaista mäntyvaltaista kangasmetsää vähäisin korkeuseroin. Yksi laaja loivahko
rinnealue. Alueella peltoja sekä metsäautoteitä. Osa maastosta ollut julkisessa harjoituskäytössä talvella
2018. Maastossa ei ole aikaisemmin kilpailtu.
Palkinnot: Kansallisen kilpailun kahden päivän yhteistulosten perusteella. Am-kilpailussa mitalit.
Toimihenkilöt: Kilpailunjohtaja Timo Salonen (0400 848 948), ratamestari Aaro Aho, valvoja Ari Ovaska
(EE).
Tiedotus: Kilpailijat timo.o.salonen@gmail.com ja media varpu.aho@gmail.com tai puh. 040 735 3582
Lähtöajat, kilpailuohjeet ja tulokset: Nettisivuillamme http://www.valkeakoskenhaka.fi/suunnistus/
Sääolosuhteet: Lumitilanteesta ja pakkasesta aiheutuvat muutokset ilmoitamme nettisivuiltamme.
Majoitus: Majoitusvaihtoehdoista tietoa nettisivuillamme.

Tervetuloa!

Valkeakosken Haka

