Valtakunnalliset KLL MAASTOT Vierumäellä 23.5.2013
Tämä peruskoulujen, lukioiden sekä ammatillisten oppilaitosten oppilaille suunnattu maastojuoksukilpailu on uusi
tapahtuma Koululiikuntaliiton kilpailukalenterissa! Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran toukokuussa 2012
Vierumäellä. Mukana oli heti reilusti yli 300 juoksijaa ja palaute kisasta oli erittäin positiivista!
Päivän kymmenen tiukkaa starttia Euroopan suurimman urheiluopiston maisemissa tarjoaa urheilijoille ja
kannustusjoukoille mieleenpainuvan päivän. Ilmoittaudu mukaan kevään urheilulliseen kohokohtaan!
Kilpailu juostaan kansainväliseen tyyliin nurmialustalla 750metrin pituisella radalla Cooke golfkentän harjoitusalueella.
Kilpailun järjestelyistä vastaavat yhdessä Suomen Urheiluopisto ja Koululiikuntaliitto. Taustavoimina häärää
suomalaisesta yleisurheilusta tutut nimet Ville Hautala, Tupi Järvinen ja Timo Vuorimaa.
Kilpailukanslia ja pukuhuoneet sijaitsevat kilpailualueen välittömässä läheisyydessä Vierumäki Areenalla ja ovat
käytettävissä torstaina 23.5.2013 kello 9.00 alkaen. Muutenkin kaikki tapahtumaan liittyvät paikat sijaitsevat 800 metrin
sisällä toisistaan. Alueella liikkumiseen ei siis tarvita erillisiä kuljetuksia!
Uutuutena ResultServicen tuottama automaattinen ajanotto sekä tulospalvelu (tunniste kaikille jalkineeseen)!

Ilmoittautuminen
Koululiikuntaliiton ilmoittautumisjärjestelmään www.koululiikkuu.fi/slk/ viimeistään 16.5.2013 mennessä!
Osallistumismaksu on 12 €/juoksija. Joukkuekisan maksu on 8€/joukkue.

Kilpailun aikataulu, sarjat ja matkat (muutokset mahdollisia)
11.20 Kilpailujen avaus
11.30 Tytöt 11 vuotta 1,5km / 2 kierrosta (2002 syntyneet ja nuoremmat)
12.00 Pojat 11 vuotta 1,5km / 2 kierrosta (2002 syntyneet ja nuoremmat)
12.30 Tytöt 13 vuotta 2,25km / 3 kierrosta
13.00 Pojat 13 vuotta 2,25km / 3 kierrosta
13.30 Tytöt 14 vuotta 3,0km / 4 kierrosta
14.00 Pojat 14 vuotta 3,0km / 4 kierrosta
14.30 Tytöt 16 vuotta 3,0km / 4 kierrosta
15:00 Pojat 16 vuotta 3,0km / 4 kierrosta
15.30 Tytöt 19 vuotta 3,75km / 5 kierrosta (1994-1996 syntyneet) + naisopettajat
16.00 Pojat 19 vuotta 3,75km / 5 kierrosta (1994-1996 syntyneet) + miesopettajat

Kuntakohtainen joukkuekilpailu
* Jokaisessa sarjassa yhden kunnan koulujen kolme parasta juoksijaa muodostaa joukkueen.
* Lasketaan yhteen kolmen parhaan juoksijan sijoitukset. Tasapisteissä joukkueen kolmannen juoksijan sijoitus ratkaisee
* Kunnan sisältä on mahdollista muodostaa useampia joukkueita samoihin sarjoihin!

Palkinnot
Henkilökohtaisessa kilpailussa sijat 1-6 KLL -mitalit ja sijat 7-10 esinepalkinnot. Jokaisessa sarjassa jaetaan voittajille
erikoispalkinto! Joukkuekilpailussa sijat 1-3 KLL -mitalit. Palkintojen jako mahdollisimman pian jokaisen juoksun jälkeen.

Ruokailu ja majoitus
Lounas Scandic Vierumäen ravintolamaailmassa (300metrin päässä kilpailualueesta)
* 8,50 € ennakkoon ostettuna, varaa tästä linkistä www.koululiikkuu.fi/slk
* 9,50 € paikan päällä ostettuna
Majoitus Vierumäellä opistotason huoneistoissa (sisältää aamupalan)
* Hinta alkaen 49 €/hlö/vrk
* Lapset alle 19 -vuotiaat hinta alkaen 36 €/hlö/vrk (3-4 hlö/huone)
Majoitusvaraukset: Suomen Urheiluopisto, Johanna Skyttä, johanna.skytta@vierumaki.fi p. 03-8424 11

Vakuutus
Koululiikuntaliitto vakuuttaa kilpailijat ja toimitsijat kisojen ajaksi.

Lisätietoja kilpailusta
Koululiikuntaliiton nettisivuilla www.kll.fi
Ville Hautala, kilpailun johtaja / ratamestari ville.hautala@vierumaki.fi 0500 560 542
Terho Tomperi, Kehittämispäällikkö/Koululiikuntaliitto terho.tomperi@kll.fi 050 5142498
Tervetuloa nauttimaan juoksun juhlasta Vierumäelle!

