Tervetuloa 64. Napapiirin Hiihtoon 16.3.2019
Napapiirin hiihto on Suomen vanhimpia keskeytyksettä järjestettyjä laturetkiä. Hiihto järjestetään
Rovaniemen Ounasvaaralla upeissa puitteissa jo 64. kerran. Voit hiihtää joko perinteisellä tai vapaalla
tyylillä, valittavanasi on 20, 40 ja 60 km pituiset reitit.

NAPAPIIRIN HIIHDON INFO:
MATKAT JA OSANOTTOMAKSUT:
Hiihtotyyli vapaa ja perinteinen kullakin matkalla. Erityisesti pidempien matkojen reitit ovat vaativat ja
haasteelliset.
Ennakkoilmoittautuminen (www.napapiirinhiihto.fi)
11.3.2019 asti seuraavilla maksuilla
60 km 70 € / 40 km 55 € / 20 km 40€
ESIM. TYÖPAIKKAPORUKOIDEN TMS.RYHMÄILMOITTAUTUMISET sähköpostiin riitta.hurtig@hotmail.com
(osanottomaksut voi maksaa hiiihdon toimistossa)
Jälki-ilmoittautumisen maksut:
60 km 75€ / 40 km 60€ / 20 km 45€
JÄLKI-ILMOITTAUTUMISET:
Hiihdon toimistossa Ounasvaaran Hiihtostadionilla
pe 15.3 klo 17-19
la 16.3. klo 8.00-9.30 (60 km) ja muut matkat klo 9.30-10.30

OSANOTTOMAKSUUN SISÄLTYY:
20 km, 40 km ja 60 km matkoilla:
* palkinnot (3 nopeinta miestä ja naista sarjoittain) • ainutlaatuinen mitali • muonitus huoltopisteillä •
lounas sekä sauna ja kylpylä Santasportissa • ensiapu • keskeyttäneiden maaliin kuljetus • tulosluettelo
internetissä
HIIHDON TOIMISTO
Perjantaina 15.3 Ounasvaaran Hiihtostadionilla, Taljatie 2, klo 17-19
Lauantaina 16.3 Hiihdon toimisto (avoinna klo 8.00-17) sekä lähtö ja maali sijaitsevat Ounasvaaran
hiihtostadionilla; Taljatie 2. Toimiston puhelinnumero aukioloaikoina on 040-5684111.

ENNAKKOONILMOITTAUTUNEIDEN RINTANUMEROIDEN YM.ENNAKKOMATERIAALIN (mm.lounas-ja
kylpyläliput) NOUTO SEURAAVASTI:
pe 15.3. klo 17-19
Hiihdon toimistosta Ounasvaaran Hiihtostadionin stadionrakennuksesta
la 16.3. alk.klo 8 Hiihdon toimistosta hiihtostadionilla; 60 km viimeistään klo 9.30, 40km viiimeistään klo
10.00 ja 20km viimeistään klo 10.30
Suosittelemme paikkakuntalaisten noutavan materiaalin ennakkoon,
koska lauantaiaamuna on todennäköisesti ruuhkaista sekä stadionalueella että hiihdon toimistossa

LÄHTÖAJAT
60 km P+V klo 10.00
40km P+V klo 10.30
20km P+V klo 11.00

LÄHTÖ/MAALI/PALKINNOT
* Lähdössä lähtömerkin antaa Joulupukki.
* Aloita rauhallisesti, niin vältytään haavereilta. * Maalissa hiihtäjiä odottavat mitali ja lämmin mehu.
MAALI SULKEUTUU KLO 17.00.
* Kolme parasta 60 km/ 40 km / 20km (P+V) naista/ miestä palkitaan , palkintojenjako stadionalueella heti,
kun sarjojen palkittavat ovat selvillä. Palkintoja ei postiteta.
* Kaikki osanottajat ovat mukana tavarapalkintojen ja viikon Kiilopään loman arvonnassa, joka suoritetaan
heti lähdön jälkeen.Onnettaren suosimat - lista on esillä hiihdon toimistossa Stadionilla.
* Arvotut palkinnot on lunastettava heti maaliintulon jälkeen, mutta viimeistään klo 17.00.
Arvontapalkintoja ei postiteta.

PYSÄKÖINTI:
* Huomioikaa, etta pysäköintipaikkoja Ounasvaaran hiihtostadionin alueella on rajoitetusti.
. * Urheiluopiston ja Lappi-Areenan P-alueet ovat myös käytössä, jolloin siirtyminen lauantaina sieltä
lähtöön onnistuu hyvin Urheiluopisto-stadion-yhdyslatua pitkin.

VAATEPUSSI
* Hiihtäjät saavat 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 myös ea-palvelu.
* Huoltopisteiden aukioloajat ovat huoltopistelistassa 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.
VAKUUTUS
* Pyydämme osanottajia huolehtimaan omasta vakuutusturvastaan. Hiihdon järjestäjällä on järjestäjän
vastuuvakuutus.
JOS KESKEYTÄT
* Jos keskeytät, muista ilmoittaa siitä hiihdon toimistoon tai lähimmälle huoltopisteelle.
VALITUKSET
* Valitukset on tehtävä kirjallisina hiihdon toimistoon viimeistään 16.3.2019 klo 15 mennessä.
* Hiihdon tuomariston muodostavat hiihdonjohtaja,ratamestari ja hiihtäjien edustaja.

LOUNAS
* Osanottomaksuun sisältyvä lounas on lauantaina Santasportin tiloissa (Urheiluopistolla), Ravintola Puhti
2.krs, klo 12.00-17.30. Muista lounaslippu! Tarjolla kinkkukiusaus tai kasviskiusaus, kaali-porkkanaraaste,
suolakurkkua, leivät, levitteet, ruokajuomat sekä kahvi ja marjakiisseli. Ruokailun yhteydessä voi vastata
palautekyselyyn.

TERVETULOA JOUKKOON!
Mikäli 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 Riitta Hurtigiin: p.0407173207 , riitta.hurtig@hotmail.com
tai Leif Wileniukseen: p.0503269038, lgwilenius@gmail.com

