
  
XXVI Eläkeliiton mestaruushiihdot  
25.2 – 26.2.2021     

Valkealan urheilukeskus Toikkalantie 6 

45370 VALKEALA 
 
Kilpailujen suojelija on Eläkeliiton puheenjohtaja Raimo Ikonen.  

 

Kilpailupäivien ohjelma 

Keskiviikko 24.2.2021 

klo 14 -18   Virallinen harjoitteluaika 

 

Torstai 25.2. 2021 Hiihtotapa, perinteinen 

klo 9.00   Joukkueenjohtajien kokous, Päärakennus 

klo 8–10  Tutustuminen rataan 

klo 10.30   Kilpailupäivän avaus 

klo 11.00   N60, N65, N70     3 km   

N75, N80, N85   2 km 

   N90      1,0 km 

    M60, M65, M70    5 km 

   M75, M80, M85    3 km 

    M90   1,0 km  

 

Noin 30 min kuluttua henkilökohtaisen kisan päätyttyä on sprinttiviesti.  

  1. osuus (nainen yli60 v.) 1,0 km 

  2. osuus    1,0 km   

  3. osuus     1,0 km  

  4. osuus     2.0 km 

Osuuksilla 2–4 kolme miestä, joiden yhteisikä on vähintään 210 vuotta. 

 

klo 15  Palkintojen jako  

 

  Perjantai 26.2.2021 Hiihtotapa, vapaa 

klo 8–10   Tutustuminen rataan 

klo 11   N60, N65, N70  3 km                 

    N75, N80, N85  2 km 

   N90   1,0 km 

   M60, M65, M70  5 km 

    M75, M80, M85     3 km 

                                                                 M90   1,0 km 

 klo 14 Palkintojen jako - Kilpailujen päätös 

 

 

Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen 15.2.2021 mennessä sähköpostitse: jarmo.balk@gmail.com 



 Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan henkilökohtaiset matkat sekä sprinttiviestiin, nimi, 

sarja, syntymävuosi, yhdistys ja piiri. Jälki - ilmoittautumisia ei oteta vastaan lähtölistojen 

arvonnan jälkeen. Sprinttiviestin hiihtojärjestys kisakansliaan 25.2. klo 10.00 mennessä.  

 

 

Tarkistukset ja korjaukset 

Ilmoittautumiset ovat nähtävinä järjestäjän kotisivuilla: www.valkealankajo.fi 

Mahdolliset korjaukset tehdään sähköpostitse. johnny.hamstrom@gmail.com  

 

Lähtölistat   Lähtö listat ovat nähtävillä 18.2.2021 järjestäjän kotisivuilla   

www.valkealankajo.fi.  EL- mestaruuskilpailujen säännöt löytyvät Eläkeliiton kotisivuilta 

 

Osallistumismaksu 

-  20 € / henkilö/kilpailu jälki-ilmoittautuminen 30 €/ hlö/kilpailu 

-  25 € / viestijoukkue 

Maksut 15.2 2020 mennessä Eläkeliiton Kymenlaakson piirin  

Tilille FI 42 5750 0120 0222 40. Viestikenttään merkitään osanottajan nimi, yhdistys 

 ja piiri. Ilmoittautuminen hyväksytään sen jälkeen, kun maksu näkyy yhdistyksen tilillä. 

 

Pakkasraja  Pakkasraja on - 17 astetta. Mikäli sääennuste näyttää kisapäiviksi yli 17 asteen  

pakkasta, lisäinfot päivitetään järjestäjän kotisivuille www.kymenlaakso@elakeliitto.fi  tai 

www.valkealan.kajo.fi  

 

Tulokset Tulokset ovat nähtävillä tulostauluilla ja järjestäjien kotisivuilla kilpailujen päätyttyä ja 

tulosten valmistuttua www.valkealankajo.fi , www.elakeliitto.fi/kymenlaakso 

 

Ladut Latukartta ja rataprofiili ovat nähtävinä järjestäjien kotisivuilla, kilpailukansliassa ja 

ilmoitustaululla. Lautuinfoa päivitetään sivuilla, www.valkealankajo.fi . 

                        Latumestari Veli Koski velikoski@hotmail.com 

 

Huoltotilat   Tiloissa on yksi suksien voitelutila. Lisäksi parkkialueella vuokrattavissa korvausta vastaan 

tolppapaikka suksien voitelua varten. Voitelupalvelua on myös ostettavissa 

                       ennakko varaukset kenttäpäällikkö Veli Koski. velikoski@hotmail.com   

                        

 

Suksien testaus ja verryttely    

Suksien testausalue ja verryttelyladut ovat stadionalueella. 

 

Pukeutumis-/peseytymistilat   

Kilpailukeskuksen huoltorakennuksessa on naisten ja miesten pukuhuoneet ja  

suihkut ja kahvio. Valkeala talolla on mahdollisuus uimaan ja saunaan maksullinen. 

 

Liikenne ja paikoitus 

Kilpailijoiden ja yleisön autojen paikoitusalue on kilpailukeskuksen välittömässä 

läheisyydessä. 

 

Kilpailukanslia  

                      Kilpailukanslia sijaitsee urheilukeskuksen huoltorakennuksessa. 

                      Kilpailukanslia avoinna:                                                   

24.2                 klo 14.00-18.00 

25.2.  klo 08.00–15.00 

26.2.  klo 08.00–14.00 

 

Ilmoitustaulu  Virallinen ilmoitustaulu on kilpailukansliassa. 

 

http://www.valkealankajo.fi/
http://www.kymenlaakso@elakeliitto.fi
http://www.valkealan/
http://www.valkealankajo.fi/
http://www.valkealankajo.fi/


Vakuutukset  Liitolla eikä piirillä ei ole kilpailijoille vakuutusta. Jokainen osallistuja vastaa omasta  

   vakuutusturvastaan. 

 

Palkintojen jako  torstaina     25.2.2020  klo 15.00  

perjantaina 26.2.2020 klo 14.00  

 

Järjestäjien kotisivut www.valkealankajo.fi  www.elakeliitto.fi/kymenlaakso  

 

Tiedustelut   Kilpailunjohtaja Johnny Hamström, johnny.hamstrom@gmail.com puh.040 7768149                     

 sihteeri / toiminnanjohtaja Anne Pitkäpaasi, kymenlaakso@elakeliitto.fi 

                       puh 050 3391504 

 

Ruokailut  

Makkaraa ja mehua on myytävänä kilpailupaikalla.   

Kilpailijoille on tarjolla mehua. 

 

Majoitusvaraukset 

                      SCANDIC Kouvolankatu 11 45100 Kouvola   

                      Puhelinnumero: +358 5 7899 100 

                      Sähköposti: kouvola@scandichotels.com  

                     - Huonehintaan sisältyy: Runsas luomutuotteita sisältävä aamiainen 

                     - Maksuton Wi-Fi 

                      Huonetyyppi Standard 

                      Hinta: 

                     - yhden hengen huone 95 € vuorokausi 

                     - kahden hengen huone   57,50 € / henkilö/ vuorokausi 

                     Jokainen majoittuja varaa ja maksaa huoneensa itse käyttäen varaustunnusta. 

                     Varaustunnus: BELA250221 

                     Huoneet varattava nettisivulla, puhelimitse tai sähköpostilla 11.02.2021 mennessä. 

 

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Tarkista ajantasaiset kilpailutiedot järjestäjien 

kilpailusivuilta.  
Tervetuloa VALKEALAAN  
Eläkeliitto 

Eläkeliiton Kymenlaakson piiri,  

Valkealan Kajo    
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