
24h-hiihtoinfo 2020
Aika, paikka ja ohjelma:
Perjantaista lauantaihin 7. – 8.2.2020  Kurkimäen urheilukentällä.
Alkuverryttely klo 17:45. Hiihdon lähtölaukaus klo 18.00, maaliintulo lauantaina klo 12:00.

Ohjelmassa on buffetti, karkkihiihtolapsille jne. Otathan käteistä mukaan! Talkoolaisilla on liivit
päällä. Katso tarkemmin Kurkimäen facebook- tai Kurkimäen Kisan sivuilta.

Mitä tehdä:
Etsi oma porukka esim kotikadulta, töistä tai kaveripiiristä, kerää nimet puhelinnumeroineen ja
hiihtovuoroineen ja palauta täytetty lappu skannattuna kurkimaenkyla@gmail.com viimeistään pe
31.1.2020 mennessä! Ilmoittautumislista löytyy Kurkimäen Kisan ja Kuntoilijoiden sivuilta tai
kysy: kurkimaenkyla@gmail.com. Joukkueen koko on vähintään yksi henki, eikä ylä- tai
vähimmäisikärajaa ole.  Osallistujia ei ole vakuutettu tapahtuman toimesta.

Toimintaohje:
Jokainen joukkue hiihtää 18 tuntia viestihiihdon tapaan eli joukkueesta on samanaikaisesti
vähintään yksi hiihtäjä ladulla. Seurana saa hiihtää! Matka-alueena urheilukenttä, pururata (n 3 km)
ja upea kuutamoreitti lammen tai mäntymetsän kautta. Hiihto ei ole kilpailu-, vaan hyvän mielen
tapahtuma. Hiihtoaika on perjantaista klo 18:00 – lauantaihin klo 12:00. Esimerkiksi yöaikaan
joukkueen ei ole pakollista osallistua hiihtoon, mutta tunnelman vuoksi se kannattaa.

Kunkin joukkueen hiihtäjä luovuttaa numerolapun hiihtovuoronsa päättyä joukkueensa seuraavalle
viestinviejälle. Vaihtoalue on urheilukentällä mehupisteen edessä. Jokainen hiihtäjä merkitsee itse
hiihtämänsä kierrokset huoltoalueella sijaitsevaan tauluun oman joukkueensa nimen kohdalle. Yölle
kannattaa ottaa mukaan otsalamppu varmuuden vuoksi mukaan.

Maaliintulo järjestetään siten, että ankkurit kokoontuvat kentän laidalle noin viittä vaille ja siitä
tullaan maaliin yhdessä yleisön hurratessa.

Yhdyshenkilöt:
Joukkueen yhdyshenkilöt kokoavat joukkueensa, hoitavat omalta osaltaan tiedotuksen ja huolehtivat
oman joukkueensa puitteissa, että hiihto sujuu annettujen ohjeiden mukaisesti. Yhdyshenkilölle
välitetään sähköpostissa tarkemmat tiedot tapahtumasta.

Huolto:
Huoltoalueella tarjotaan hiihtäjille kuumaa mehua. Huoltovuoroista vastaavat alueen yhdistykset.
Huoltorakennuksessa on lepo- ja wc-tilat. Koko hiihtotapahtuman ajan ensiapupäivystys
lääkäreineen on tavoitettavissa kylältä.

Pysäköinti
Pysäköinti ei ole sallittu tapahtuma-alueella, lähin pysäköintialue on koulun / päiväkodin pihassa.
Myöskään kentän läpiajo ei ole tapahtuman aikana mahdollista.

Pakkasraja ja muutokset ohjelmaan
Hiihdon pakkasraja on -17 astetta lähtöhetkellä ottaen kuitenkin huomioon säätilassa odotettavissa
olevat muutokset. Toimikunta tekee perumispäätöksen ja pidättää oikeuden muutoksiin.


