
 

Tervetuloa 62. Napapiirin Hiihtoon! 
Reittiselostukset: 
Lauantaina 25.2.2017 klo 12.00 Napapiiriltä (Ei ajanottoa, mehut ja mitalit kaikille, makkaraa ym.) 
ILMOITTAUTUMISET Infoon vielä paikanpäällä ennen lähtöä: 18 km 20 €/hlö, Perhelenkki ja Lasten hiihto 
2 €/hlö. INFO Snowmobile Parkin tiloissa,  Joulumaantie 5, puh. 0405739855. 
 

18 km: (siniset viitat) Napapiiri-Nivavaara (alku vastapäivään)-Matkavaara (myötäpäivään)-Saarituvat-Saarenkylä (Pudasta 
pitkin, HUOLTO)-Paloasema-Syväsenvaara-Napapiiri (loppu vastapäivään) (MAALI). 
3  km: Perhelenkki vastapäivään ja lasten n. 800 m edestakaisin Napapiiriltä. JOULUPUKKI lähettämässä. 
 
Sunnuntaina 26.2.2017 alkaen klo 8.00 (100 km) Ounasvaaran Hiihtostadionilta 
35 km: (vihreät viitat) Hiihtostadion-Tottohissi-Hiihtostadion-Jätkänkynttilä-Ylikylä (Ounasjokea)-Vitikanpää 
(HUOLTO)-Saarenkylä (Pudasta pitkin)-Paloasema-Syväsenvaara-Napapiiri (loppu vastapäivään, 
HUOLTO)-Nivavaara-Matkavaara-Saarituvat (HUOLTO)-Suutarinkorva-Jätkänkynttilä-EnsiLumen latu-Hiihtotadion. 
50 km: (keltaiset viitat). Alku Hiihtostadion-Jätkänkynttiä-EnsiLumen latu sama kuin 35 km:llä jatkuen Urheiluopisto 
(HUOLTO)-Isorakka-Väiskin laavu-Toramorinne  (HUOLTO)-Koskenkylä (HUOLTO)-Stadion. 
100 km (punaiset viitat). Alku Napapiirille sama kuin 35 ja 50 km sitten ennen Matkavaaraa  käynti Iso Olkkavaarassa 
(HUOLTO) sitten jatkuen samana kuin 50 km Väiskin laavulle, josta käynti Toramo-Printtivaara 
(HUOLTO)-Pöyliövaara-Printtivaara (HUOLTO)-Väiskin laavu-Toramorinne(HUOLTO,josta lenkki Jokkavaara 
(HUOLTO)-Kurivaara (HUOLTO)-Toramorinne (HUOLTO)-Koskenkylä (HUOLTO)-Hiihtostadion (MAALI).  
 
Sunnuntaina yhteislähdöt (perinteinen ja vapaa): Ounasvaaran hiihtostadionilla klo 8.00 (100 km),  
klo 9.00 (50 km) ja klo 9.30 (35 km). JOULUPUKKI lähettää! 
Ladulle on lähdettävä viimeistään klo 10.00. Lähdöstä Tottorakalle loivapiirteinen, mutta kapeahko reitti.  Totolta paluu yläreittiä 
stadionin kautta matkaan Jätkänkynttilälle-Kemi- ja Ounasjoelle. Aloita rauhallisesti, niin vältytään haavereilta. 
 
Rintanumero on kiinnitettävä hiihtäjän rintaan hyvin näkyviin, eikä sitä saa osittainkaan taitella. 
Rintanumeron yläpalkin värit vastaavat hiihtäjän reittimerkinnän värejä! 
 
Radat on merkitty vihreillä (35km),  keltaisilla (50 km), ja punaisilla (100 km) kylteillä risteyksissä ja puna-keltaisella NAPAPIIRI 
-nauhalla aina risteyksen jälkeen. Pidä numero näkyvissä! 
 
Maalin palveluihin kuuluu kaikille maksaneille hiihtäjille mehu ja mitali sekä lisäksi ruokailu Urheiluopiston ravintolassa ja 
sauna/kylpylä samaisessa Santa Sportissa! Kuljetus tarvittaessa sukkulabussilla välillä Hiihtostadion – Lappi Areenan parkki 
klo 11.00 alkaen. 
 
Radalla on koko matkan luistelu- ja perinteisen latu-ura. Älä luistele  perinteisen latu-uran päällä rikkoen sitä! Seuraa tarkoin 
viitoituksia ja varoitusmerkkejä sekä VARO tienylityksiä. vauhdikkaita laskuja ja vastaantulijoita  
 
Huoltopisteillä on ruokahuollon lisäksi ea-palvelu. Huoltopisteiden aukioloajat ovat ruokalistassa ja ne ovat viitteellisiä. Asemat 
suljetaan hiihtäjiä seuraavan jälkikelkan saapumisen jälkeen. HUOM! Älä heitä omien energiageelien pakkauksia reitille, 
vaan kerää mukaasi! 
 
Saat tuloksen siltä matkalta, jolle olet hiihtoon ilmoittautunut. Jos keskeytät, ilmoita siitä lähimmälle huoltopisteelle tai INFOon 
puh. 0405739855. Hiihdon järjestäjällä on järjestäjän vastuuvakuutus. 
Valitukset on tehtävä kirjallisina hiihdon toimistoon viimeistään  su 26.2 klo 18.00 mennessä.  
Hiihdon tuomariston muodostavat hiihdonjohtaja Riitta Hurtig, ratamestari Antero Karvinen ja hiihtäjien edustaja.  
MUISTA TÄYTTÄÄ MIELIPIDEKYSELY ruokailun yhteydessä! 
 
Palkintojenjako sarjoittain stadionilla heti kun palkittavat ovat maalissa, viimeistään klo 15.00. Arvotut palkinnot on lunastettava 
hiihdon toimistosta stadionilta su klo 18.00 mennessä. Arvottuja palkintoja ei lähetetä postitse. 
 
Leppoisaa 62. Napapiirin Hiihtoa 2017! Ounasvaaran Latu ry. ja Ounasvaaran Hiihtoseura ry. 

 


