Pe 5.4.2019

Kontiolahden
AH-stadion

Aloita kevät hauskasti
leikkimielisessä viestissä.
3
hengen
joukkue

2,4 km/
hiihtäjä
(3 x 800 m,
2 ammuntaa/
hiihtäjä)

A-sarja
miesjoukkueet

B-sarja
sekajoukkueet
(väh. 1 nainen)
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Makuuammunta
pystytauluun.
Ohilaukaus =
sakkokierros

Osanottomaksu*
300 e

+ alv 10%

15.30-17.00		
16.00-17.25 		

Eko-ase harjoittelu alkaa
Pienoiskivääriharjoittelu

				
20.00 			

Kilpailun jälkeen palkintojenjako ja ruokailu
Tapahtuma loppuu

17.30 			

Haasteviestin startti

*Hintaan sisältyy, harjoituspatruunat, ammunnan opetus, pienoiskiväärit, kisan jälkeen keittoruokailu ja mehut maalissa.
Kisajärjestäjällä on saatavissa rajallinen määrä hiihtovälineitä tarvittaessa.
Joensuun Seudun Jäähdytetty Latu Oy laskuttaa osanottomaksun ilmoittautumisen jälkeen.
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Haasteviesti on tarkoitettu kaikille yrityksille, järjestöille ja yhteisöille. Joukkueen muodostaminen
on helppoa: sinä ja kaksi ystävääsi olette joukkue.
Työyhteisöille tämä on mitä mahtavin tilaisuus
viettää iloinen TYKY-tapahtuma.
Leikkimielinen ampumahiihtokilpailu tapahtuu
herrasmiesmäisesti motolla:
”Tärkeintä ei ole voitto, vaan jalo kilpa”

Säännöt

Tapahtuman tuotosta käytetään:
- 50 % käytetään ampumahiihdon nuorten
harjoitustoiminnan tukemiseen
- 50 % ladun kehittämistoimintaan

Joukkueeseen kuuluu kolme hiihtäjää. Jokainen kilpailija hiihtää 2,4 km, joka kierretään kolmena noin
800 m:n lenkkinä. Tyyli on vapaa.

Kierrettyään oman osuutensa kilpailija
tulee vaihtoon ja lähettää seuraavan kilpailijan
matkaan.

Ensimmäisen ja toisen lenkin jälkeen ammutaan
viisi laukausta makuulta ampumahiihdon pystyasennon tauluihin (taulun halkaisija 11,5 cm).
Jokaisesta ohilaukauksesta kilpailija
kiertää 30 m sakkoringin.

Ammunnassa aseena on pienoiskivääri ja ampumaetäisyys 50 m. Ammunnassa käytetään osumasta kaatuvia tauluja. Haasteviestin järjestäjillä
on käytössä noin 30 asetta. Myös oman ah-pienoiskiväärin käyttö on mahdollista. Tarvittaessa
myös patruunat saa järjestäjiltä.

Ammunta miehillä ilman tukea,
naiset saavat käyttää tukea ammunnassa.

Palkinnot

A- ja B-sarjan kolme parasta joukkuetta palkitaan.
Lisäksi kolme joukkuetta palkitaan
arvontapalkinnoin.

Osanottomaksut
Osanottomaksu on

300 €/joukkue
+alv 10%

Hintaan sisältyy: harjoituspatruunat, ammunnan
opetus, pienoiskiväärit, kisan jälkeen keittoruokailu
päärakennuksessa ja mehut maalissa.

Kisajärjestäjällä on saatavissa rajallinen määrä
hiihtovälineitä tarvittaessa. Joensuun Seudun
Jäähdytetty Latu Oy Urheilijat laskuttaa osanottomaksun ilmoittautumisen jälkeen.
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Ilmoittautumiset
Joukkueiden ilmoittautumiset suoritetaan
Joensuun Seudun Jäähdytetty Latu Oy:n
nettisivuilla

www.jaahdytettylatu.fi

Tai liitteenä olevalla lomakkeella. Voit täyttää lomakkeen ja skannata sen sähköpostiin:

varaukset@biathlon-kontiolahti.fi

tiistaihin 2.4.2019 mennessä.

Lisätiedot

Esa Haapala

0400-678 370
esa.haapala@biathlon-kontiolahti.fi

Jarno Lautamatti

043-2180573
varaukset@biathlon-kontiolahti.fi

HAASTA TUTTUSI JA TYÖYHTEISÖT
MUKAAN LEIKKIMIELISEEN KISAAN!
Kisaterveisin
Esa Haapala
Liikuntaneuvos

Järjestäjä:

Joensuun Seudun
Jäähdytetty Latu Oy
PL 23, 81101 KONTIOLAHTI

www.jaahdytettylatu.fi

SEURAAVA HIIHTOKAUSI
KÄYNNISTYY 12.10.2019!
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Ilmoitamme seuraavan joukkueen ampumahiihdon haasteviestiin:
Yritys/Joukkueen nimi:									
Sarja :
A (miehet)
tai 		
B (seka)
		
Joukkueen jäsenet hiihtojärjestyksessä			
										
1.									
2.									
3.									
Yhteyshenkilön nimi:						
Puhelinnumero:							
														
Laskutustiedot:
Yrityksen/yhteisön nimi:								
Osoite:											
Sähköpostiosoite:									
Ilmoittautumislomakkeen voit täyttää netissä osoitteessa www.jaahdytettylatu.fi tai tarvittaessa
voit täyttää lomakkeen ja lähettää sen skannattuna sähköpostilla osoitteeseen
varaukset@biathlon-kontiolahti.fi. Ilmoittautumiset viimeistään 2.4.2019 mennessä!
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HAASTE
Haastaja: 										
Haastettu: 									
Haastettu täyttää
Yritys/Joukkueen nimi:									
Sarja :
A (miehet)
tai 		
B (seka)
		
Joukkueen jäsenet hiihtojärjestyksessä			
										
1.									
2.									
3.									
Yhteyshenkilön nimi:						
Puhelinnumero:							
													
Laskutustiedot:
Yrityksen/yhteisön nimi:								
Osoite:											
Sähköpostiosoite:									
Ilmoittautumislomakkeen voit täyttää netissä osoitteessa www.jaahdytettylatu.fi tai tarvittaessa
voit täyttää lomakkeen ja lähettää sen skannattuna sähköpostilla osoitteeseen
varaukset@biathlon-kontiolahti.fi. Ilmoittautumiset viimeistään 2.4.2019 mennessä!

