KILPAILUKUTSU

20.6.2019

SUOMEN METSÄURHEILULIITON 72. KESÄMESTARUUSKILPAILUT POHJOIS-SAVOSSA 20.-21.9.2019
Kutsumme Suomen metsäurheiluliiton jäsenyhdistysten edustajia, metsäylioppilaita ja metsä- ja
puutalousoppilaitosten opiskelijoita osallistumaan 72. metsätaidon kesämestaruuskilpailuihin.
Kilpailukeskus on Sport & Spa Hotel Vesileppis, Vokkolantie 1, 79100 Leppävirta.
Perjantaina 20.9 klo 15.00 alkaen on henkilökohtainen pikakilpailu Suonenjoella ja joukkuekilpailu
etukäteen nimettyjen joukkueiden kesken. Joukkueen muodostaa kolme kilpailijaa (2 yleisen ja 1
taitosarjan). Joukkue voi edustaa työnantajaa, oppilaitosta tai metsäurheilupiiriä.
Lauantaina 21.9.klo 9.00 alkaen on ns. normaalimatkan henkilökohtainen kilpailu ja
metsäurheilupiirien välinen joukkuekilpailu Leppävirralla. Joukkueen muodostaa piirin kaksi
parasta yleisen sarjan ja kolme parasta taitosarjan kilpailijaa.
Kilpailussa noudatetaan SMUL:n 9.6.2019 voimaan tulleita sääntöjä, joihin voi tutustua SMUL:n
kotisivuilla. Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan.
Ohjelma perjantaina 20.9.2019
13:00-

Kilpailutoimisto avoinna kilpailupaikalla, Suonenjoen jäähallilla,
Koulukatu 6, 77600 Suonenjoki

14:00

Kilpailujen avaus

15:00

Pikakilpailu alkaa

17:30

Kilpailutoimisto kilpailujen jälkeen, Vesileppis, Leppävirta

18-20

Päivällinen, Vesileppis

(20-21

SMUL:n kokous)

21:00

Pikakilpailun palkintojen jako, muistamiset ja puheenvuorot,
Vesileppis

Ohjelma lauantaina 21.9.2019
6:30

Aamupala

7:30

Kilpailutoimisto avoinna kilpailupaikalla, Vesileppis, Leppävirta

9:00

Kilpailu alkaa

11-13

Lounas

13:30

Palkintojenjakotilaisuus

Ilmoittautuminen metsäurheilupiirien kautta
Ilmoittautumiset tehtävä sähköpostitse 10.9.2019 klo 16:00 mennessä os. marko.haavisto@elykeskus.fi. Ilmoittautumisen perilletulon varmistamiseksi on saatava kuittaus, ellei sitä tule, soita
p. 050 369 4265.
Osanottomaksu 30€/kilpailija/kilpailu, (1 pv = 30 € , 2 pv = 60 €, joukkueesta ei lisämaksua)
opiskelijat ei maksua. Maksut maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Kuopion Metsäurheilu ry:n
tilille FI75 4786 0010 1646 81
Osanottoa koskevat muutokset on tehtävä kilpailutoimistoon pe 20.9.2019 klo 13:30 mennessä
kirjallisesti, muutosmaksu 10€/kilpailija on maksettava käteisellä. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta
vastaan.
Majoitus ja ruokailu
Majoitusvaraukset ja perjantain ruokailuvaraukset on tehtävä metsäurheilupiireittäin suoraan
31.8.2019 mennessä:
Sport & Spa Hotel Vesileppis, Vokkolantie 1, 79100 Leppävirta
tel:+358 ( 0 ) 29 170 0170, e-mail: myynti@vesileppis.fi, sales@vesileppis.fi;
* 52,-/hlö/vrk/kolmen hengen huone, * 64,-/hlö/vrk/kahden hengen huone, * 94,-/hlö/vrk/yhden hengen
huone, Sisältäen
- kylpylän vapaan käytön perjantaina ja lauantaina
- kuntosalien vapaan käytön
- runsaan hotelliaamiaisen
Päivällinen perjantaina puffapöydästä alkaen 17,50,-/hlö

Ruokailu perjantaina 20.9. hotellilla, alkaen klo 18, varaukset majoitusvarauksen yhteydessä.
Talon buffet-illallinen hintaan 17,50 €. Lounas lauantaina Vesileppiksessä.
Palkintojenjako
Perjantain pikakilpailun palkintojen jako pidetään hotellilla klo 21:00 alkaen. Perjantai-illan
ohjelmana ravintolassa karaoketanssit.

Lauantain kilpailujen palkintojenjakotilaisuus klo 13.30.

TERVETULOA KILPAILEMAAN POHJOIS-SAVOON !

