
SMUL:n TALVIMESTARUUSKILPAILUT  2008  KUTSU 
Järjestelytoimikunta 
 
     31.1.2008 
 
SUOMEN METSÄURHEILULIITON 62. METSÄTAIDON  
TALVIMESTARUUSKILPAILUT 
 
Kutsumme Suomen Metsäurheiluliiton jäsenliittojen jäsenyhdistysten edustajia, metsäylioppilaita 
sekä metsä- ja puutalousoppilaitosten opiskelijoita osallistumaan Suomen Metsäurheiluliiton 62. 
talvimestaruuskilpailujen viestiin ja henkilökohtaiseen kilpailuun Kajaanissa 7-8.3.2008. 
 
Kilpailussa noudatetaan Suomen Metsäurheiluliiton voimassa olevia sääntöjä, joihin voi tutustus 
myös SMUL:n kotisivuilla: www.mm.helsinki.fi/hyytiala/smul/SAANNOT_07.htm. 
 
OSANOTTO-OIKEUS 
 
Kilpailuihin saavat osallistua SMUL:n jäsenyhdistysten jäsenet sekä piiriyhdistysten jäsenmaksun 
maksaneet henkilöjäsenet. Metsäoppilaitosten oppilaat voivat edustaa joko kotipaikkakuntansa tai 
opiskelupaikkakuntansa metsäurheilupiiriä. Saman vuoden aikana piiriä ei saa kuitenkaan vaihtaa. 
Viestijoukkueisiin oppilaat voivat osallistua metsäurheilupiirin edustajana edellä mainituin 
perustein. Opiskelijoiden ilmoittautumiset ja osallistumismaksut on hoidettava metsäurheilupiirin 
kautta piireille lähetettyjä lomakkeita käyttäen. 
 
METSÄTAITOVIESTI 
 
Piirien välinen metsätaitoviestikilpailu järjestetään Kajaanissa 7.3.2008. 
 
Viestissä hiihdetään 4 osuutta. Joukkueessa tulee olla yksi kilpailuvuonna vähintään 40 vuotta 
täyttävä mies, yksi vähintään 50 vuotta täyttävä mies ja yksi vähintään 60 vuotta täyttävä mies. 
Vanhempi mies voi korvata nuoremman miehen.  Alle 60 vuotiaan miehen voi korvata minkä 
tahansa ikäsarjan nainen. Yli 60 vuotiaan miehen voi korvata kilpailuvuonna vähintään 40 vuotta 
täyttävä nainen. 
 
Hiihtotapa viestissä on kahdella ensimmäisellä osuudella perinteinen ja kolmannella ja neljännellä 
osuudella vapaa. 
 
Ohjelma perjantaina 7.3.2008 
 
klo 12.00 Kilpailutoimisto avataan viestin kilpailupaikalla 
 14.00 Joukkueiden hiihtojärjestys ilmoitettava kilpailutoimistoon 
 14.50 Avausosuuden kilpailijat kokoontuvat lähtöpaikalle 

15.00 Viestin lähtö 
18.00 Kilpailutoimisto avataan hotelli Scandic Kajanuksessa 
18.00 SMUL:n hallituksen kokous Scandic Kajanuksessa 
18.30 SMUL:n liittokokous Scandic Kajanuksessa 
20.00  Kutsuvierastilaisuus 
20.00 Mennessä mahdolliset muutokset henkilökohtaiseen kilpailuun 
21.00 Kilpailutoimisto suljetaan 

 



HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU 
 
Henkilökohtainen kilpailu järjestetään Kajaanissa lauantaina 8.3.2008. Kilpailusarjat ovat yleinen 
sarja ja taitosarja. Hiihtotapa on perinteinen.  
 
SM-kilpailuissa kilpaillaan myös piirien välisestä paremmuudesta. Joukkuetulokseen lasketaan 
kolme parasta yleisestä sarjasta ja kaksi taitosarjasta. 
 
Ohjelma lauantaina 8.3.2008 
 
klo   6.00 Aamupala  
   7.00 Kilpailutoimisto avataan henkilökohtaisen kilpailun kilpailukeskuksessa 
   8.50 Kilpailijat 1 – 50 lähtevät bussikuljetuksena lähtöpaikalle 
   9.30 Ensimmäisten kilpailijoiden lähtö henkilökohtaiseen kilpailuun 
 10.05 Viimeinen bussikuljetus lähtee lähtöpaikalle 
 11.30 Ruokailu  
 14.00 Palkintojen jako 
 15.15 Kilpailujen päätös 
 
OSANOTTOILMOITUKSET 
 
Osanottoilmoitukset on tehtävä oheisilla tai internet-sivuilta http://www.kaime.net löytyvillä 
sähköisillä lomakkeilla. Ilmoittautumiset on toimitettava sähköpostilla, postissa tai telekopiona siten, 
että ne ovat perillä viimeistään tiistaina 26.2.2008 klo 16.00 osoitteessa posti@kaime.net tai 
Kainuun metsätaito r.y, Kaarnatie 3, 88900 Kuhmo, tai Telefax 0207 728 450. Lisätietoja myös 
puhelin 044-5139729. 
 
Kilpailijavaihdoksia otetaan vastaan 7.3.2008 klo 18.00 – 20.00 kilpailutoimistossa Scandic 
Kajanuksessa. Muutosilmoitus on 10 �/kilpailija ja se maksetaan käteisellä kilpailutoimistoon. 
 
MAJOITUS 
 
Kilpailijoille on varattu majoitus Kajaanissa Scandic Kajanus hotellissa kahden ja yhden hengen 
huoneissa. Lopulliset majoitusvaraukset piirit tekevät ilmoittautumisen yhteydessä kilpailujen 
järjestäjille. Majoituksen hinta on kahden hengen huoneissa 45 �/henkilö. Käytettävissä on myös 5 
kpl erikseen varattavia yhden hengen huoneita, hinta 76 �/henkilö .Majoitushintaan sisältyvät  ilta- 
ja aamusauna ja uinti sekä lauantaina 8.3 klo 6.00 alkaen puffetaamiainen. Majoittuminen 
maksetaan kilpailujen järjestäjille ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
RUOKAILU 
 
Perjantaina 7.3.2008 on  mahdollisuus ruokailla Scandic Kajanuksessa. Tarjolla on kainuulainen 
lohikeitto, ruisleipä ja voi, hinta 12 �/henkilö. Ruokailu on varattava ilmoittautumisen yhteydessä. 
Minimi ruokailijamäärä 20 henkilöä, että ruokailu järjestetään. 
Henkilökohtaisen kilpailun jälkeen 8.3.2008 ruokailu on järjestetty Opiskelijaravintola Fox:ssa. 
Ruokailuun opastus kilpailukeskuksesta. Ruokailun hinta on 7,90 – 10,00 euroa/henkilö ruokailun 
varanneiden määrästä riippuen. 
Ruokailijoiden määrä ja erityisruokavaliotarpeet ilmoitetaan oheisilla lomakkeilla. 
 
 



 
OSANOTTOMAKSUT 
 
SM-kilpailujen osanottomaksut ovat seuraavat: 
 
Henkilökohtaiset sarjat  15 �/kilpailija ja opiskelijat 8 �/kilpailija 
Viesti   50 �/joukkue 
 
Kaikki osanottomaksut sekä majoittuminen maksetaan samanaikaisesti ilmoittautumisen yhteydessä 
pankkitilille: Kainuun metsätaito ry, Kuhmon Osuuspankki 517700-228102. 
 
Ohjeet saapumisesta kilpailu- ja majoituspaikalle ovat käsiohjelmassa, joka lähetetään piirien 
ilmoittamille yhdyshenkilöille viimeistään 4.3.2008. 
 
Saapumisohjeet, kilpailuohjeet ja lähtölistat ovat saatavilla myös Kainuun metsätaito ry:n internet 
sivuilta 4.3.2008 alkaen: www.kaime.net. 
 
Tervetuloa kilpailemaan SM-metsätaidon 62. talvimestaruudesta Kainuuseen! 
 
 
JÄRJESTELYTOIMIKUNTA 
 
 
 
 
Jorma Tolonen  Anne Palkki 
Puheenjohtaja  Sihteeri 
 
 
JAKELU Metsäurheilupiirien yhdyshenkilöt 
 Metsäoppilaitokset 
 SMUL:n puheenjohtaja 
 SMUL:n sihteeri 
 Kilpailun valvoja 
 Kilpailun ylituomari 
 
LIITTEET Ilmoittautumislomakkeet 
 
 


