Tervetuloa 62. Napapiirin Hiihtoon 25.-26.2.2017!
ILMOITTAUTUNEET
(http://www.napapiirinhiihto.fi/ilmoittautuneeet/)
KATSO VIDEO 60- VUOTISJUHLAHIIHDOISTA 2015 (http://www.napapiirinhiihto.fi/galleria/)
Napapiirin hiihto on Suomen vanhimpia keskeytyksettä järjestettyjä laturetkiä. Hiihto järjestetään
Rovaniemen Napapiirillä ja Ounasvaaralla upeissa puitteissa jo 62. kerran. Voit hiihtää joko perinteisellä
tai vapaalla tyylillä, sunnuntaina 26.2 valittavanasi on 100 km, 50 km tai 35 km.Lisäksi valittavanasi on
lauantaina 25.2. 2 € maksavat lasten lenkki 1 km ja 3 km:n perhelenkki, joissa ei ole ajanottoa. Lisäksi
vaihtoehtona on 18 km:n lenkki ilman ajanottoa (20€).

NAPAPIIRIN HIIHDON INFO:
MATKAT JA OSANOTTOMAKSUT:
Hiihtotyyli vapaa ja perinteinen kullakin matkalla. Erityisesti pidempien matkojen reitit ovat vaativat ja
haasteelliset!
Ennakkoilmoittautuminen

(www.napapiirinhiihto.fi)
22.2.2017 asti seuraavilla maksuilla
100 km 90 € / 50 km 70 € / 35 km 60€ / 18 km 20€



RYHMÄILMOITTAUTUMISET sähköpostiin riitta.hurtig@hotmail.com (osanottomaksut voi maksaa
hiiihdon toimistossa)
Jälki-ilmoittautuminen 24.-26.2.kisakansliassa
100 km 100 € / 50 km 80 € / 35 km 70 € I/ 18 km 20 €
OSANOTTOMAKSUUN SISÄLTYY:
35 km, 50 km ja 100 km matkoilla:
* palkinnot (3 nopeinta miestä ja naista) • ainutlaatuinen mitali • muonitus huoltopisteillä •
lounas/ruokailu (muista ruokalippu!)
sekä sauna ja kylpylä Santasportissa • lääkintähuollossa ensiapu • keskeyttäneiden maaliin kuljetus •
tulosluettelo internetissä
3 km:n perhelenkillä ja 1 km:n lasten lenkillä: (näihin ilmoittautuminen paikan päällä Napapiirillä; Arctic
Circle Snowmobile Park,Joulumaantie 5) Myös 18 km:n matkalla voi ilmoittautua Napapiirillä
* mehu ja mitali maalissa

HIIHDON TOIMISTO
Lauantain 25.2. osalta Perhetapahtuman toimisto (avoinna klo 10.30-n.15), maali ja lähtö sijaitsevat
Napapiirillä Joulupukin Pajakylässä,toimisto osoitteessa Arctic Circle Snowmobile Park- Joulumaantie 5.
Sunnuntaina 26.2 .Hiihdon toimisto (avoinna klo 7-18) sekä lähtö ja maali sijaitsevat Ounasvaaran
hiihtostadionilla; Taljatie 2.
Toimiston puhelinnumero aukioloaikoina on 040-573 9855.

RINTANUMEROIDEN YM.ENNAKKOMATERIAALIN (mm.ruoka-ja kylpyläliput) NOUTO JA
JÄLKI-ILMOITTAUTUMISET SEURAAVASTI:
pe 24.2. klo 16-19
Intersport Rovaniemi, Rinteenkulma
la 25.2 klo 12-16
Intersport Rovaniemi, Rinteenkulma
Jälki-ilmoittautuminen sunnuntaina 26.2.2017 on Hiihdon toimistossa hiihtostadionilla klo 7.00-7.30
(100 km) ja klo 7.00-9.00 (muut matkat)

RINTANUMEROIDEN JA OHEISMATERIAALIN NOUTO su 26.2 HIIHTOSTADIONILTA SEURAAVASTI:
100km viimeistään klo 7.30, 50km viiimeistään klo 8.30 ja 35km viimeistään klo 9.00
Suosittelemme paikkakuntalaisten noutavan materiaalin ennakkoon,
koska sunnuntaiaamuna on todennäköisesti ruuhkaista sekä stadionalueella että hiihdon toimistossa.

LÄHTÖAJAT
Launtaina 25.2 18 km:n lähtö tapahtuu klo 12.00, sen jälkeen 3km:n perhelenkki ja 1 km:n lasten lenkki
Sunnuntaina 26.2 klo 8.00 100km , klo 9.00 50 km ja klo 9.30 35 km.
Hiihdon lähtö tapahtuu ilmoitettuna ajankohtana ja mattimyöhäisten lähtö voi viivästyä ellei ole toiminut
suositusten mukaan jo ennakolta.

LÄHTÖ/MAALI
* Ajanotto lähtee käyntiin kummankin hiihtotavan lähtömerkistä, jonka antaa ltse Joulupukki.
* Aloita rauhallisesti, niin vältytään haavereilta. * Maalissa hiihtäjiä odottavat halaukset, mitali ja
lämmin mehu.
* Kolme parasta 100 km/ 60 km / 35km (P+V) naista/ miestä palkitaan, palkintojenjako stadionalueella
heti tulosten selvittyä kolmen parhaan osalta. Palkintoja ei postiteta.
* Maalin palveluihin kuuluu kaikille maksaneille hiihtäjille mehu ja mitalia ja lisäksi ruokailu Santasport
Urheiluopiston ravintolassa ja sauna / kylpylä myös Santasportin tiloissa.
* Kaikki osanottajat ovat mukana tavarapalkintojen arvonnassa, joka suoritetaan heti lähdön jälkeen.
Onnettaren suosimat - lista on esillä hiihdon toimistossa Stadionilla.
* Arvotut palkinnot on lunastettava heti maaliintulon jälkeen ja viimeistään klo 18.00.
Arvontapalkintoja ei postiteta.

OHJEITA JA HUOMIOITAVAA:
"Noudattamalla Lauri ''Tahko" Pihkalan jo legendaarista ohjelausetta "Ei se matka tapa, vaan se vauhti".
Voimien oikea käyttö ja säästäminen myös vaativiin Ounasvaaran nousuihin takaa onnistumisen niin
miestä kuin naistakin rassaavilla, mutta kuitenkin niin nautinnollisilla loppukilometreillä."
* Pidä rintanumero näkyvissä, älä taittele numeroa pienemmäksi! Numeron yläpalkin värit vastaavat
hiihtäjän reittimerkinnän värejä!
* Radalla on koko matkan luistelu- ja perinteisen latu-ura.
* Älä luistele perinteisen latu-uran päällä rikkoen sitä!
* Seuraa tarkoin viitoituksia ja varoitusmerkkejä.
* Varo kanssahiihtäjiä ja mahdollisia vastaantulijoita.
PYSÄKÖINTI:
* Huomioikaa, etta pysäköintipaikkoja Ounasvaaran hiihtostadionin alueella on rajoitetusti.
. * Urheiluopistonja Lappi-Areenan P-alueet ovat myös käytössä, jolloin siirtyminen sunnuntaina sieltä
lähtöön onnistuu hyvin Urheiluopisto-stadion-yhdyslatua pitkin.

KULJETUS SUKKULABUSSILLA:
* Bussikuljetus tarvittaessa välillä hiihtostadion – Santasport klo 11-17 välisenä aikana. Bussi liikennöi

nonstop-periaatteella ko.välillä.
* Suosittelemme käyttämään kimppakyytejä ja julkisia kulkuneuvoja.
VAATEPUSSI
* Hiihtäjät saavat numeroidun mainospussin, jota voi käyttää vaatepussina ja joka jätetään tarvittaessa
säilytykseen stadionalueelle.
* Vaatepusseja ei kuljeteta järjestäjän toimesta muualle.
PUKEUTUMISTILAT
* Pukeutumistilat ovat stadionrakennuksessa ja ovat kooltaan pienet.
* Osanottomaksuun sisältyvä sauna/kylpylä on Santasportissa. Muista sauna/kylpylälippu!
HUOLTOPISTEET
* Huolto pelaa, sillä huoltopisteitä on sopivin välimatkoin jokaisella matkalla.
* 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 ne mukaasi!

ENSIAPU
* Ensiavusta vastaa hiihdon ea-ryhmä.
* Huoltopisteillä on ruokahuollon lisäksi ea-palvelu.

VAKUUTUS
* Pyydämme osanottajia huolehtimaan omasta vakuutusturvastaan. Hiihdon järjestäjällä on järjestäjän
vastuuvakuutus.

JOS KESKEYTÄT
* Saat tuloksen siltä matkalta, jolle olet hiihtoon ilmoittautunut.
* Jos keskeytät, muista ilmoittaa siitä hiihdon toimistoon tai lähimmälle huoltopisteelle.
VALITUKSET

* Valitukset on tehtävä kirjallisina hiihdon toimistoon viimeistään 26.2.2017 klo 18.00 mennessä.
* Hiihdon tuomariston muodostavat hiihdonjohtaja ,ratamestari ja hiihtäjien edustaja.
LOUNAS
* Osanottomaksuun sisältyvä lounas on sunnuntaina Santasportin tiloissa (Urheiluopistolla), Ravintola
Puhti 2.krs, klo 12.00-19.30. Muista ruokalippu!
MIELIPIDEKYSELY JA PALAUTE
* Muista täyttää mielipidekysely ruokailun yhteydessä!

YHTEYSTIEDOT
HIIHDON ORGANISAATIO
Napapiirin Hiihdon järjestävät Ounasvaaran Latu ry ja Ounasvaaran Hiihtoseura ry. Järjestelytoimikunnan
kokoonpano on seuraava:
Hiihdonjohtaja
Riitta Hurtig
0407173207 / riitta.hurtig@hotmail.com

Markkinointi- ja tiedotuspäällikkö
Mikko Nurmela
0407255786 /mikkonurmela@hotmail.com

Talouspäälliköt
Eero Kukkonen

Harri Andersson

040 9680 909 / kukkonen.eero@gmail.com

0405152649 /harrianderrson@luukku.com

Huoltopäälliköt
Aimo Jolanki
040 768 3970 /aimo.jolanki@lao. fi

Eero Sandgren
0405616285 /sandgren.eero@gmail.com

Ratamestari
Antero Karvinen
0400152 547 / antsu.karvinen@gmail.com

Hiihdontoimiston päällikkö
Katja Kestilä
0407207837 / katja.kestila@roiedu.fi

Stadionpäällikkö
Juho Lahtinen
050 4867 608/ juholahtinen@hotmail.com

Toimitsijapäällikkö
Leif Wilenius
050 3269 038 /lgwilenius@gmail.com

Tulospalvelu
Jani Irvankoski
0405555181 / jani.irvankoski@roadscanners.com

TERVETULOA JOUKKOON!
Mikali et pääse ladulle hiihtämään, niin tule mukaan reippaaseen talkoolaisten joukkoon ja vietä päivää
huoltopisteellä hiihtäjiä palvellen ja talkooeväitä nauttien. Päivästä jää mukava muisto ja tapaat
mahdollisesti uusia talkooihmisiä.
Varustuksena tarvitset vain normaalin talvisen ulkoiluasun ja reippaan mielen - eväät tulevat järjestäjiltä.

Tervetuloa!
Mikäli haluat tulla talkoilemaan, ota yhteyttä hiihdonjohtaja Riitta Hurtigiin:
0407173207 I riitta.hurtig@hotmail.com

