
   

                                  

 

AMPUMAHIIHDON SM 25. - 27.3.2022 

N/M viestit, pikakilpailu ja yhteislähtö, NUORET (13-22) pikakilpailu ja viestit 

                                                

                                                 

 

PERJANTAI 25.3. 

Virallinen harjoittelu klo 12.00 -13.30 

 

Sarjat; N ja M 

- kohdistus klo 14.30 -15.00, viestikilpailu klo 15.30 

- palkintojen jako stadionilla tulosten valmistumisen jälkeen 

 

Järjestelyt; 

- joukkueenjohtajien kokous klo 13.45, kahvio 

- kilpailujen avaus klo 15.10 

 

LAUANTAI 26.3. 

 

Sarjat; N13-17, M13-17 

- kohdistus klo 10.00 -10.45, pikakilpailu klo 11.00 

- palkintojen jako stadionilla tulosten valmistumisen jälkeen 

 

Sarjat; N19-22, M19-22, N, M 

- kohdistus klo 14.00 -14.45, pikakilpailu klo 15.00 

- palkintojen jako stadionilla tulosten valmistumisen jälkeen 

 

 

 

 



   

SUNNUNTAI 27.3. 

 

Sarjat; N19-22 ja M19-22 

- kohdistus klo 8.30 -9.00, viestikilpailu klo 9.15 

Sarjat; M13-15 

- kohdistus klo 10.45 -11.15, viestikilpailu klo 12.00    

Sarjat; N13-17 ja M17 

- kohdistus klo 11.15 -11.45, viestikilpailu klo 12.45   

Palkintojen jako stadionilla tulosten valmistumisen jälkeen 

 

Sarja; N 

- kohdistus klo 14.15 -15.00, yhteislähtökilpailu klo 15.15   

Sarja; M 

- kohdistus klo 14.15 -15.00, yhteislähtökilpailu klo 16.15   

Palkintojen jako stadionilla tulosten valmistumisen jälkeen 

 

VIESTIEN HIIHTOJÄRJESTYKSEN ILMOITTAMINEN 

 

Viestien hiihtojärjestykset on ilmoitettava helaalantulos@gmail.com; 

- yleiset sarjat 24.3. klo 16 mennessä 

- nuorten sarjat 26.3. klo 18 mennessä. 

 

ILMOITTAUTUMISET 
 

Ilmoittautumiset 15.3.2022 klo 18.00 mennessä SAHL:n virallisella lomakkeella 

lisenssinumeroineen; helaalantulos@gmail.com Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä.  

 

OSALLISTUMISMAKSUT 
 

Osallistumismaksut; 

- sarjat 13-17, 20 euroa / hlö / kilpailu 

- muut sarjat 25 euroa / hlö / kilpailu 

- viestijoukkueet 40 euroa / joukkue 

 

Ilmoittautumisten päätyttyä Oulun Hiihtoseura lähettää seuroille erilliset laskut.  

 

Ilmoittautuneet julkaistaan; www.oulunhiihtoseura.fi   

 

Lähtölistat julkaistaan 19.3. suoritettavan arvonnan jälkeen; www.oulunhiihtoseura.fi   

 

 

 

mailto:helaalantulos@gmail.com
mailto:helaalantulos@gmail.com
http://www.oulunhiihtoseura.fi/
http://www.oulunhiihtoseura.fi/


   

KILPAILUKESKUS 

Sankivaaran ampumahiihtostadion; Mikonmäentie 179, 90650 Oulu. Opasteet päätieltä. 

Kilpailijoiden autojen pysäköinti Sankivaaran P-alueella. Kilpailukeskuksen alueella 

asuntoautoissa yöpyminen ei ole sallittu. 

Pysäköintimaksut päivittäin; henkilöauto 2 euroa, linja-auto 10 euroa. Käteismaksu. 

 

KILPAILUKANSLIA 

Kilpailukanslia on avoinna; 
- 25.3.  klo 11-18 

- 26.3.  klo 8-18 

- 27.3.  klo 7.30-18 

 

Kilpailujen aikatauluihin voi tulla vielä muutoksia. Lopulliset aikataulut vahvistetaan 

ilmoittautumisen päätyttyä ja ilmoitetaan; www.oulunhiihtoseura.fi   

 

 

TERVETULOA! 

OULUN HIIHTOSEURA 
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