
Arvoisa seura- ja piiriväki, 

 

Piirikunnallisten kilpailujen hakuaikaa www.hiihtokalenteri.fi -sivustolla on jatkettu vielä viikolla. 

Hakuaika umpeutuu perjantaina 12.10.2012. Lisätietoja ja tarvittaessa apua Hiihtokalenterin 

käytössä saatte Eeva Käyhköltä, eeva@maastohiihto.fi, puh. (08) 613 1110. Hakuajan umpeuduttua 

kilpailut käyvät lyhyen piirikierroksen, jonka jälkeen kalenteri julkaistaan. 

  

Maastohiihto ry:n hallitus on vahvistanut kokouksessaan tulevan kauden kilpailulupamaksut, jotka 

löytyvät alapuolelta. Uutena kilpailulupamaksuna on piirikunnallisista ja piirinmestaruuskilpailuista 

perittävä lupamaksu, joka peritään kauden jälkeen piireiltä. Lupamaksu koskee kaikkia 

piirikunnallisia ja piirinmestaruuskilpailuja ja optiona seurat ja piirit voivat käyttää vapaasti 

Hiihtokalenteria ja Kilmoa piirikunnalisten kilpailujen osalta.  

  

Myös kilpailujen osallistumismaksut tulevalle kaudelle on vahvistettu ja löytyvät 

kilpailulupamaksujen jälkeen. 

  
Hiihtokalenterin kilpailukutsujen hinnat ja -luokat ovat samat kuin viime vuonna ja löytyvät 

kilpailujen osallistumismaksujen jälkeen. 

  

HiihtoSuomeen voi vielä ilmoittautua, kaikki joukolla mukaan! 

  

Seuramuuttolista julkaistaan lokakuun aikana.  

Kilpailulupamaksut 2012-2013  

FIS-kalenterissa olevat kilpailut     335 €+ FIS-maksu 

Monikansalliset kilpailut      250 € 

Monikansalliset nuorten kilpailut     85 € 

Kansalliset maastohiihtokilpailut     150 e 

Kansalliset nuorten kilpailut     50 € 

Maastohiihdon iltakilpailut: 

 -  Kansalliset iltakilpailut     120 € 

 -  Nuorten iltakilpailut      50 € 

Monikansalliset rullahiihtokilpailut     170 € 

Kansalliset rullahiihto- ja hiihtotunnelikilpailut    85 € 

Piirikunnalliset ja piirinmestaruuskilpailut    30 €  

Ranking-kilpailuista peritään lupamaksun lisäksi  50 € laskentamaksu/päivä/kilpailu. 

Osallistumismaksut 2012-2013 

 

SM-kisat ja Suomen Cup 

Suomen Maastohiihto ry:n päättämät maastohiihdon Suomen-mestaruuskilpailujen ja 

Suomen Cupin osakilpailujen osallistumismaksut ovat järjestäjiä sitovia. 

Yleinen sarja   30 € / matka 

Yhdistelmähiihto   30 € 

Yleinen viesti, miehet   60 € / joukkue 

Yleinen viesti, naiset   60 € / joukkue 
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Nuorten sarjat   20 € / matka 

Nuorten viesti   45 € / joukkue 

Hopeasompa   15 € / matka 

Hopeasompa-viesti   30 € / joukkue 

Sprinttiviesti    40 € / joukkue 

Veteraanisarjat   20 € / matka 

Veteraaniviesti   30 € / joukkue 

 

Kansainväliset ja kansalliset kilpailut sekä FIS-kilpailut 

Yleinen sarja   15 € / matka / laji 

Nuorten sarjat   15 € / matka / laji 

16-vuotiaiden ja nuorempien sarjat  10 € / matka / laji 

KLL-mestaruuskilpailu (20 - 14 -v.)  15 € / matka 

Kansainvälisten ja kansallisten sekä FIS-kilpailujen osallistumismaksut ovat kilpailujen järjestäjille 

suosituksia. 

Kilpailukutsut ja hinnat 

KILPAILUKUTSUT 

 

Kilpailukutsun laittaminen kansallisista kilpailuista on seuroille sääntöjen mukaan pakollista. 

Sääntöjen mukainen kilpailukutsu laitetaan www.hiihtokalenteri.fi sivustolla. Halutessaan seurat 

voivat ostaa ilmoitustilaa myös Hiihtäjä-lehdestä mutta tätä ei huomioida virallisena 

kilpailukutsuna. 

Kilpailukutsua/-ilmoitusta lisättäessä tulee www.hiihtokalenteri.fi  sivulla kohdassa Jätä kutsu/ilmoitus 

järjestelmälle ilmoittaa kilpailun numero, jonka kilpailu on saanut siinä vaiheessa kun se on laitettu 

näkyville nettiin. Järjestelmä ohjaa automaattisesti kilpailuilmoituksen lisäyslomakkeelle, johon haetaan 

automaattisesti perustiedot kilpailukalenterista.  

Alkuperäisiin kalenteritietoihin et voi enää puuttua vaan täydennät kaavakkeessa lisätiedot 

(ilmoittautuminen, osallistumismaksut, pankkitili, lisätiedot, julkaisutiedot ja muuta). Muista tallettaa tiedot 

lopussa. Nettiin tuleva ilmoitus hyväksytään mahdollisimman pian näkyviin.   

Mikäli haluat vielä täydentää tai muuttaa tietoja, tulee Sinun ottaa yhteyttä sähköpostilla: eeva@merci.fi 

 MAKSULUOKKA 1 

Sisältää: Kilpailun numero, hiihtotapa (maastohiihdossa), kilpailun nimi, ranking tai massahiihto-merkintä, 

kilpailun ajankohta (pv), paikkakunta, kilpailupaikka, sarjat ja matkat, ilmoittautumistiedot, 

osanottomaksut, käyttääkö Kilmoa, kuuluko maksurenkaaseen (MR), tiedustelut, yhteystiedot, nettiosoite, 

lisätietoa. 

Hinta:  150 Eur.  

MAKSULUOKKA 2. 



Koko netissä: Koko määräytyy nettisivulla tekstietojen, ja logon (130 pixels x 130 pixels) mukaisesti. 

Sisältää: Kilpailun numero, hiihtotapa (maastohiihdossa), kilpailun nimi (vahvennettu), ranking tai 

massahiihto-merkintä, kilpailun ajankohta (pv), paikkakunta, kilpailupaikka, sarjat ja matkat, 

ilmoittautumistiedot, osanottomaksut, käyttääkö Kilmoa, kuuluko maksurenkaaseen (MR), tiedustelut, 

yhteystiedot, nettiosoite, lisätietoa, majoitustiedot tms., lähtölistat (www-osoite), huomioteksti tai 

tervehdys (lyhyt), järjestävä seura. 

Kuvat: Valokuva tai seuran logo (koko 35 mm leveä, max korkeus 70 mm) 

Hinta:  200 Eur  

MAKSULUOKKA 3. 

Koko netissä: Koko määräytyy nettisivulla tekstitietojen, ja logon (130 pixels x 130 pixels, kuvapalkki 70-100 

pixels x 595 pixels) mukaisesti. 

Sisältää: Kilpailun numero, hiihtotapa (maastohiihdossa), ranking tai massahiihto-merkintä, kilpailun nimi 

(vahvennettu), kilpailun ajankohta (pv), paikkakunta, kilpailupaikka, sarjat ja matkat, ilmoittautumistiedot, 

osanottomaksut, käyttääkö Kilmoa, kuuluuko maksurenkaaseen (MR), tiedustelut, yhteystiedot, nettiosoite, 

lisätietoa, majoitustiedot tms., lähtölistat (www-osoite), huomioteksti tai tervehdys (lyhyt), järjestävä 

seura. Linkitykset haluttuihin sivuihin.Kuvat: Max 3 kpl kuvia, joista 1 seuran logo tms., 1 kpl 70 -100 mm 

(leveys), 2 kpl 35 - 70 mm (leveys/korkeus), paikalliset tukijat (logot) 

Hinta: 400 Eur 

 

 

 


