
Kilpailuohje / Koululaishiihdot Tampere 
  
Alakoulut: 

• Osallistumisoikeus: Tampereen alakoulujen oppilaat, jotka syntymävuotensa perusteella sijoittuvat 
ikäsarjoihin 10, 11, 12 ja 13. Ikäsarjojen syntymävuodet näkyvät ilmoittautumislomakkeella. Jokaisesta 
koulusta voi osallistua 4 tyttö ja 4 poikaa per ikäsarja. 

• Hiihtotapa: Henkilökohtainen väliaikalähtö. Jokainen hiihtäjä voi valita vapaasti hiihtotavan : 
perinteinen (P) tai vapaa (V). Perinteisen ja vapaan hiihtotavan kilpailulähdöt ovat erikseen, ja jokainen 
hiihtäjä voi osallistua vain yhteen lähtöön. Luisteluhiihtotekniikka on sallittu vain vapaan hiihtotavan 
kilpailussa. 

• Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen tapahtuu kouluittain opettajien toimesta. Opettajat täyttävät 
Excel-muotoisen ilmoittautumislomakkeen ja palauttavat sen lomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. 
Lomakkeella ilmoitetut nimet kopioidaan lähtölistoihin ja tuloksiin suoraan sellaisenaan – nimet ilmoitetaan 
muodossa ’etunimi sukunimi’. Ilmoittautumislomakkeeseen merkitty hiihtotapa on sitova – kiinnittäkää 
tähän erityistä huomiota että osallistujat ymmärtävät perinteisen ja vapaan hiihtotavan eron! Jälki-
ilmoittautumisia ei voida ottaa vastaan. 

• Lähtölistat ja numerot: Lähtölistat löytyvät Kaupin hiihtostadionin ilmoitustaululta kilpailupäivän 
aamuna ja viimeistään kilpailua edeltävänä iltana Tampereen Pyrinnön oppilasurheilun nettisivuilta. 
Kilpailunumerot jaetaan kilpailupaikalla sijaitsevasta kilpailukansliasta. 

• Tulokset ja palkintojenjako: Tulokset tulevat esille Kaupin ilmoitustaululle kilpailun aikana. 
Palkinnot jaetaan kilpailujen aikana/päätyttyä kilpailupaikalla. 

• Matkat ja Radat: Ikäsarjojen 10 ja 11 hiihtomatka on noin 1 km, Ikäsarjojen 12 ja 13 hiihtomatka on 
noin 3 km. Latukartat löytyvät oppilasurheilun nettisivulta ja Kaupin ilmoitustaululta viimeistään kilpailua 
edeltävänä iltana. 

• Kilpailuaikataulu: Kilpailut alkavat Keskiviikkona 14.3. klo 9:00. Tarkka kilpailuaikataulu määräytyy 
osallistujien lukumäärän mukaan ja on näkyvillä lähtölistassa. Kaikki perinteisen hiihtotavan lähdöt 
hiihdetään ensin, järjestyksessä N10, M10, N11, M11, N12, M12, N13, M13. Tämän jälkeen alkaen 
aikaisintaan klo 10:30 hiihdetään vapaan hiihtotavan lähdöt samassa järjestyksessä N10, M10, N11, M11, 
N12, M12, N13, M13. 

• Muita ohjeita: Kilpailun aikana kilpailuladuilla saavat hiihtää vain kilpailijat. Verryttelyä varten on 
tarjolla erilliset ladut. Yleisön paikoitus Kaupin urheilupuiston alueen parkkipaikoilla paikoitusohjeita 
noudattaen sekä tilapäisellä jousiammuntaradan parkkipaikalla, jonne erillinen opastus.  

• Lisätiedot: Kilpailun johtaja Pasi Rajala 040 5464925, pasi.rajala(at)nokia.com 

Yläkoulut: 

• Osallistumisoikeus: Tampereen yläkoulujen oppilaat 
• Hiihtotapa: Sprinttiviesti kolmihenkisin joukkuein, jokaisella joukkueen jäsenellä 2 kpl n. 1 km 

osuuksia, joukkueella yhteensä 6 kpl. Hiihtotapa vapaa (V).  
• Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen tapahtuu kouluittain opettajien toimesta. Opettajat täyttävät 

Excel-muotoisen ilmoittautumislomakkeen ja palauttavat sen lomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. 
Lomakkeella ilmoitetut nimet kopioidaan lähtölistoihin ja tuloksiin suoraan sellaisenaan – nimet ilmoitetaan 
muodossa ’etunimi sukunimi’. Jälki-ilmoittautumisia ei voida ottaa vastaan. 

• Lähtölistat ja numerot: Lähtölistat löytyvät Kaupin hiihtostadionin ilmoitustaululta kilpailupäivän 
aamuna ja viimeistään kilpailua edeltävänä iltana Tampereen Pyrinnön oppilasurheilun nettisivuilta. 
Kilpailunumerot jaetaan kilpailupaikalla sijaitsevasta kilpailukansliasta. 

• Tulokset ja palkintojenjako: Tulokset tulevat esille Kaupin ilmoitustaululle kilpailun aikana. 
Palkinnot jaetaan kilpailujen päätyttyä kilpailupaikalla. 

• Matkat ja Radat: Hiihtomatka on noin 1km, Latukartta löytyy oppilasurheilun nettisivulta ja Kaupin 
ilmoitustaululta viimeistään kilpailua edeltävänä iltana. 

• Kilpailuaikataulu: Kilpailut alkavat Keskiviikkona 14.3. Tytöt klo 14:00 ja pojat klo 14:30. 



• Muita ohjeita: Kilpailun aikana kilpailuladuilla saavat hiihtää vain kilpailijat. Verryttelyä varten on 
tarjolla erilliset ladut. Yleisön paikoitus Kaupin urheilupuiston alueen parkkipaikoilla paikoitusohjeita 
noudattaen sekä tilapäisellä jousiammuntaradan parkkipaikalla, jonne erillinen opastus.  

• Lisätiedot: Kilpailun johtaja Pasi Rajala 040 5464925, pasi.rajala(at)nokia.com 

 
 


