Kansalliset 2-päiväiset ampumahiihtokilpailut ja samalla

Nuorten MM-katsastukset ja junioreiden Lapua Cup-osakilpailut
Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa
12.–13.1.2013
Lauantaina 12.1.2013 normaalimatkat
Sunnuntaina 13.1.2013 yhteislähtökilpailut
Sarjat: N/M11-21, N/M, N/M35-75
Matkat: Kansallisten ampumahiihtosääntöjen mukaiset. Nuorten MM-katsastusten matkat
poikkeavat osittain sääntömääräisistä valmennusjohdon toiveiden mukaisesti.
Ilmoittautumiset: Sähköpostilla 7.1.-13 mennessä osoitteeseen: annemarikeranen@gmail.com.
N/M 19-21 ja yleisten sarjojen kilpailijoiden tulee vahvistaa osallistumisensa sunnuntain
yhteislähtöön lauantaina klo 14.00 mennessä kilpailutoimistoon.
Jälki-ilmoittautumiset: 1,5 kertaisin maksuin ke 9.1.-13 klo 21 mennessä sähköpostilla
osoitteeseen: annemarikeranen@gmail.com.
Maksut: N/M11-17 12 €/päivä, muut sarjat 15 € / päivä. Osanottomaksut maksetaan
ilmoittautumisen yhteydessä AAH:n tilille FI9856800040134880
Kilpailukeskus: Kilpailukeskus ja paikoitus on Ahveniston moottoriradalla. Ei erillistä
pysäköintimaksua. Moottoriradan osoite on: Poltinahontie 47, 13130 Hämeenlinna
Kohdistus ja ensimmäiset lähdöt: Lauantaina aamupäivällä kilpailee sarjat N/M 19-21 ja N/M.
Kohdistus 9.00-9.45 ja ensimmäinen lähtö 10.00. Iltapäivällä kilpailevat loput sarjat ja heidän
kohdistus 12.00-12.45 ja ensimmäinen lähtö 13.00.
Sunnuntaina aamupäivällä kilpailevat N/M19-21 ja N/M. Kohdistus 9.00-9.45 ja ensimmäinen
yhteislähtö 10.00. Iltapäivällä kilpailevat loput sarjat. Kohdistus 12.00-12.45 ja ensimmäinen
yhteislähtö 13.00.
Perjantaina ampumapaikalla voi harjoitella klo 19 asti. Ratoja perjantaina kierrettäessä huomioikaa,
että kaikki alueen ladut ovat yleisessä käytössä ja kilpailuradoilla hiihdetään osittain normaaleja

hiihtosuuntia vastaan. Tämän vuoksi latuja ei ole myöskään merkitty perjantaina. Noudattakaa
erityistä varovaisuutta ratoja kiertäessänne.
Aikatauluihin voi tulla vielä muutoksia. Seuratkaa tiedotteita AAH:n nettisivuilla.
Joukkueenjohtajien kokous pidetään lauantaina 12.1.-13 klo 8.30 kilpailupaikalla. Kokouksessa
valitaan kilpailijoiden edustaja tuomarineuvostoon.
Pukeutuminen ja pesu: Pukeutumistilat ja pesumahdollisuus moottoriradan huoltorakennuksessa.
Palkinnot: Palkinnot jaetaan erikseen molempina päivinä. Palkintojen jako tulosten selvittyä
erikseen aamupäivä ja iltapäiväkilpailujen jälkeen.
Toimihenkilöt: Kilpailunjohtaja Petri Rolig 050 5774245, kilpailutoimisto 050 5505818 ja
ratamestari Ari-Pekka Lassila 0400 693475. Valvoja Juha Tuominen 040 5171074
Netti-info: Tarvittaessa tietoja lumi- tai pakkastilanteesta löytyy AAH:n nettisivuilta www.aahhml.fi .Pakkastilannetta voi tiedustella kisapäivinä puhelinnumerosta 050 5774245 tai numerosta
0400 693475.
Lähtöajat löytyvät kisojen nettisivulta torstaina 10.1.2013 illalla.
Majoitusvaihtoehdot: AAH:n sopimushinnat:
Sokos Hotelli Vaakuna: 2 hh 90 €/vrk ja 1 hh 70 €/vrk sis. aamiaisen. Varaukset tehtävä viimeistään
viikkoa ennen kilpailuja.
Cumulus Hämeenlinna: 2 hh 92 €/vrk ja 1 hh 82 €/vrk. Alle 14 v junnupatja 12 €
Rantasipi Aulanko: 2 hh 155 €/vrk ja 1 hh 109 €/vrk. Lisävuode 36 €, alle 14 v 25 €. Hinta sisaamiaisen, kuntosalin ja kylpylän käytön.
Valitettavasti kilpailupaikalla ei voi yöpyä asuntoautoilla.

Tervetuloa!

