
Karhulan Urheilijat ry                                        TIEDOTE 1.11.2014 

        
KILPAILUMATKA TALLINNAAN  to-la 11.12.-13.12.2014 

 

Karhulan Urheilijat järjestää jälleen jo perinteeksi muodostuneen joulukilpailumatkan Tallinnaan. 
Alustavat kilpailusarjat ja -lajit ovat liitteenä samoin aikataulu. Saattaa olla, että muutama kilpailulaji tulee 
vielä lisää. Lajit ja aikataulu tarkentuvat myöhemmin. 
 

Matka on tarkoitettu urheilijoille ja vanhemmille. Mukaan voi halutessaan lähteä muitakin, sukulaisia 
jne. 
Lasten mukana tulee lähteä perheestä yksi aikuinen henkilö, tai jos sovitte jonkun muun lapsen 
vanhemman kanssa ´yhteishuoltajuudesta`  matkan aikana, niin se sopii meille. Seuralta lähtee mukaan 
matkanjohtaja ja kaksi ohjaajaa. 
Matka on omakustanteinen. 

Kilpailujen lisäksi on samaan aikaan mm. Tallinnan Raatihuoneenaukiolla joulumarkkinat! 
 

TÄRKEÄÄ ! Jokaisella tulee olla mukana voimassa oleva passi tai henkilökortti. 
Sitovat ilmoittautumiset tulee olla meillä viimeistään  ti 11.11. 
 

Maksu tulee maksaa 19.11 mennessä seuran tilille mutta lähtijät saavat siitä laskun erikseen ja tarkan 
lähtöaikataulun. Alustavasti – Kotkasta lähdetään torstaina n. 13.00 ja takaisin Kotkassa ollaan lauantaina 
n. 23.00 
 

Tällaisella kaavalla matka toteutuu jos lähtijöitä on tarpeeksi.  Jos ei löydy tarpeeksi, niin 
mahdollisesti mietitään miten pienempi joukko voisi osallistua kisaan. 
Alla olevista tiedoista pystytte laskemaan matkanne kokonaishinnan. 
Matkan hinta/hlö: jos ryhmän koko n 25 – 30 henkilöä  
Aikuiset: 126 eur/hlö.     Lapset/ nuoret 12 - 17 v lisävuoteella = 107 eur/hlö.  
( Lapset / nuoret 12 - 17 v normaalivuoteella 126 eur/hlö)  
Lapset 6- 11 v lisävuoteella = 29 eur/hlö (Lapset alle 6-11 v normaalivuoteessa = 107 eur/hlö)  
Lapset alle 6 v veloituksetta.  
Hinta edellyttää vähintään 26 maksavaa matkustajaa.  
 

MAKSUUN tulee lisämaksu bussikuljetuksesta Kotka-Helsinki-Kotka. Maksun suuruus riippuu matkalle 
lähtijöiden määrästä. Bussin hinta max 30 hengen ryhmälle 635€, yli 30 hengen ryhmälle 950€. Tämä 
summa jaetaan siis lähtijöiden kesken. Lisämaksuksi tulisi arviolta n. 25€/henkilö, jos ryhmän koko n. 26 
henkilöä. 
 

Matkan kokonaishintaan sisältyy:  

 laivamatkat Helsinki – Tallinna – Helsinki edellä mainitun aikataulun mukaisesti kansipaikoin  

 1x B4- hytti laivamatkoilla matkatavaroita varten  

 2 yön majoitus Radisson Blu hotel Olümpiassa Standard-luokan huoneessa valitussa huonetyypissä. 
 Standard luokan huoneisiin mahtuu yksi lisävuode!  

 buffet aamiainen hotellissa  

 bussikuljetukset Tallinnassa satamasta hotellille ja takaisin 

 ja kuljetus Kotka-Helsinki-Kotka  
 

 1-hengen huoneen lisämaksu = 75 eur/hlö  
 lisämaksu business-luokan huoneesta aikuiselta 37 eur/hlö  

              ( business luokan huoneeseen mahtuu kaksi lisävuodetta)  
 
SEURAAVASSA laiva-aterioiden hinnat, jos haluaa varata ne etukäteen (eivät kuulu ed. mainittuun hintaan). 

 Ateriat laivalla:  

o menomatkan buffet, aikuiset 25 eur/hlö, nuoret 11-17v =12,50 eur/hlö, lapset 6-11 v = 8,50 eur/hlö  
o paluumatkan bistro buffet, aikuiset 26 eur/hlö, nuoret 11-17v = 10 eur/hlö, lapset 6-11 v = 6 eur/hlö  

 
 

Tiedustelut ja lisätiedot: Veikko Räsänen 045-26 77 034 tai veikko.k.rasanen@gmail.com  
                   Tuula Seppälä, hallilla tai tuula.a.seppala@kymp.net 

mailto:veikko.k.rasanen@gmail.com


 

PALAUTA TÄMÄ ILMOITTAUTUMISLOMAKE viimeistään tiistaina 11.11.2014 hallilla Tuulalle. 
Lomakkeessa tulee olla vanhempien allekirjoitus ja yhteystiedot sekä lähtijöiden nimet ja syntymäajat. 
Jos lähtijä joutuu peruuttamaan matkan sairauden takia, siitä tulee toimittaa lääkärintodistus.  
 
 

SITOVA ILMOITTAUTUMINEN TALLINNAN MATKALLE 11–13.12.2014 
 
MATKALLE LÄHTEVÄT 
 
Urheilijan nimi / syntymäaika_______________________________________________________ 
 

Urheilijan nimi / syntymäaika_______________________________________________________ 
 
Huoltajan nimi / syntymäaika, puh. numero ja sähköposti 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Huoltaja tai muu mukaan lähtevä henkilö  / syntymäaika  
 

 
 

 

 
 
Minkälaiset huoneet haluatte, katsokaa hintatiedoista! 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Mistä tulette kyytiin?   Ympyröikää tulopaikka! 
 
Kotkan linja-autoasema   /  Karhulan linja-autoasema   /   Sutelan pikavuoropysäkki 
 
 
Jos haluatte tilata etukäteen laivalla ruuan, laittakaa tähän tilauksenne: 
 
 

 

 

 

Kotka _____.________ 2014 ____________________________________________________________ 

     huoltajan allekirjoitus 

 



 

Jõuluvõistlus 2013. A.         Tallinna spordihall                                                    

12. detsember   13. detsember (käsiaeg) 

17.00 60m  TED+PED  10.30 kõrgus TCBA+NJ 

 Kaugus  PC ( 1 m pakk)   kuul PBAJ+TBAJ   

 Kaugus  TB   kõrgus PCBA 

17.15 60 m  TC   11.00   200 m  PEDC 

17.20 kaugus  TED+PED(  1 m pakk) 11.20 200 m TEDC 

17.30 60 m  TA+NJ  11.35 600 m PCBAJ 

 Kaugus  PB+PA+ MJ  11.50 600 m TCBAJ 

17.40 kaugus  TC (1 m pakk) 

17.45  60 m  PC 

18.00 60 m  TB 

 Kaugus  TA+NJ 

18.10 60 m  PA+MJ 

18.20 60 m  PB 

18.30  200 m  TB+TA +NJ 

18.50 200 m PB+PA+MJ 

Vanuseklassid: 
E – 2004-2005 sündinud noored  B -1998-1999 sündinud  noored 
D – 2002-2003  „             „  A – 1996-1997 „ „ 
C -  2000-2001   „ „  J – 1994-1995 „ „ 
 

AJAKAVAS VÕIB-OLLA MUUTUSI SEOSES OSAVÕTJATE ARVUGA 

Võistlejakaardid  anda 12.dets.  kooli, muudatused hiljemalt 30 minutit enne võistluse algust 

sekretariaati.  Auhinnad aladel, kus on vähemalt 3 võistlejat. Esimesel päeval elektriaeg. 

 

SUOMENNOS  - Sarjat / lajit: 

T/P 9-10v (s. 2004-2005) listassa TE tai PE, 60m, pituus, 200m  

T/P 11-12v (s. 2002-2003) listassa TD tai PD, 60m, pituus, 200m 

T/P 13v-14v (s. 2000-2001) listassa TC tai PC, 60m, pituus, 200m 

T/P 15-16v (s. 1998-1999) listassa TB tai PB, 60m, pituus, 200m, 600m, kuula, korkeus 

 


