
 

 
KILPAILUKUTSU 
 

NUORTEN MM-NÄYTTÖKILPAILUT SVEITSISSÄ 11.–12.6.2016 
 
ja näyttökilpailuleiri 6.–12.2016 
 
Sarjat ja osanottomaksut: 
Sarjat H20 ja D20. Molempien päivien kilpailut ovat nuorten MM-näyttökilpailuja. 
 
Osanottomaksu 30 € kattaa molempien päivien kilpailut ja se maksetaan Irman kautta 
ilmoittautumisen yhteydessä. Osanottomaksua ei palauteta, mikäli kilpailija peruu 
osanottonsa 1.5.2016 jälkeen. 
 
Osanotto-oikeus: 
Näyttökilpailuihin on avoin osanotto-oikeus. Kilpailuissa on kuumat ryhmät, joihin 
valitaan 15 kilpailijaa/sarja H/D20- ja H/D18-sarjojen onlinerankin 6.6. tilanteen 
mukaan. 
 
Näyttökilpailuleiri: 
Suunnistusliitto järjestää näyttökilpailujen yhteydessä 6.-12.6. leirin, jonka alustava 
hinta on 900–1000 €. Hinta sisältää lennot (Helsinki-Zürich-Helsinki), linja-
autokuljetukset leirin aikana, majoituksen puolihoidolla, harjoitukset sekä 
valmennuksen. 
 
Näyttökilpailuleirille ilmoittaudutaan Irman kautta kilpailuilmoittautumisen yhteydessä. 
Leirille ilmoittautuneista leirille valitaan nuorten MM-näyttökilpailujen pisteiden 
perusteella 25 parasta poikaa ja 25 parasta tyttöä (pistetilanne 8.5.2016). 
Näyttökilpailuihin ilmoittautuneet kilpailijat, jotka eivät tule valituksi MM-
näyttökilpailuleirille, hoitavat matka- ja majoitusjärjestelynsä omatoimisesti. 
 
Leirin ennakkomaksu 500 € maksetaan Irman kautta ilmoittautumisen yhteydessä. Leirin 
loppumaksu laskutetaan urheilijalta matkan jälkeen. Mikäli leirille ilmoittautunut 
urheilija ei tule valituksi leirille, leirin ennakkomaksu palautetaan urheilijan 
ilmoittamalle tilille toukokuussa. 
 
Näyttökilpailuleirille valittu urheilija sitoutuu ottamaan valitsemansa vakuutusyhtiön 
matkavakuutuksen. Mikäli urheilija peruuttaa matkan sairauden tms. vuoksi, vastuu 
häntä koskevista peruuttamattomista ja hyvittämättömistä kuluista on urheilijalla. 
Suunnistusliitto laskuttaa kulut urheilijalta, urheilija puolestaan vakuutusyhtiöltään. 
Urheilija hankkii korvaushakemukseen tarvittavat liitteet, esimerkiksi 
lääkärintodistuksen. 
 
Ilmoittautumiset: 
Ilmoittautumiset sekä kilpailuun että leirille Irman kautta 1.5.2016 mennessä. 



 

 
Alustavat arvioidut voittoajat: 

 
 H20  D20 

 La 11.6. keskimatka 25 min 25 min 

 Su 12.6. pitkä matka 70 min 55 min 

 
Maastot: 
Näyttökilpailut juostaan nuorten MM-kisamaastojen (keskimatka ja pitkämatka) 
tyyppimaastoissa. Kilpailumaastot julkaistaan noin viikko ennen kilpailuja ja ne ovat 
harjoituskiellossa tämän jälkeen. Piikkareiden käyttö on sallittu. 
 
Leimausjärjestelmä:  
Sport Ident. SI-tikut vuokrataan kisajärjestäjiltä.  
Mikäli urheilija käyttää kilpailuissa omaa SI-tikkua, numero tulee ilmoittaa 
sähköpostitse Antti Örnille 1.5.2016 mennessä (antti.orn@suunnistusliitto.fi). 
 
Opastus ja kuljetukset: 
Kilpailukeskuksiin ei ole opastusta. Leirille osallistuville on linja-autokuljetus 
majoituksesta kilpailupaikalle. Kilpailupaikat sijaitsevat enintään 45 minuutin 
ajomatkan päässä leirimajoituksesta, joka on kaupunkien Chur ja Flims puolimatkassa. 
 
Lähdöt: 

Keskimatkan ensimmäinen lähtö on lauantaina klo 10.30. Lähtökynnys on ylitettävä klo 

10.45! Lähtöväli 2 minuuttia. 

Pitkän matkan ensimmäinen lähtö on sunnuntaina klo 10.00. Lähtöväli 3 minuuttia.  

Kilpailuissa on kuumat ryhmät, joihin valitaan 15 kilpailijaa/sarja H/D20- ja H/D18-

sarjojen onlinerankin 6.6. tilanteen mukaan. Kuumat ryhmät arvotaan sarjojen loppuun. 

Kilpailunumerot: 
Kilpailussa käytetään kilpailunumeroita. Keskimatkan numeron saa lähtökynnykseltä ja 
pitkän matkan lähtöpaikalta. 

 
Pesu: 
Kilpailukeskuksissa ei ole pesumahdollisuutta. 
 
Palkinnot: 
Kisoissa on palkintona pisteitä MM-kilpailujen valintaohjeiden mukaisesti. 

 
Tiedotus: 
Kilpailuohjeet julkaistaan Suunnistusliiton sivuilla noin viikko ennen kilpailuja. 
Kilpailujen tulokset julkistetaan Suunnistusliiton sivuilla molempina päivinä kilpailuiden 
jälkeen. Nuorten MM-joukkue (6+6) julkistetaan viimeistään 14.6.2016.  
 
Tiedustelut: Antti Örn, p. 044 515 5505, antti.orn@suunnistusliitto.fi 

 

http://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2014/11/NuortenNayttokilpailujenPisteet2016.pdf

