XXIII ALA-ASTEVIESTI 2017 PANDA-VIESTI
Paikalliskilpailut voidaan pitää kunnissa ala-asteen viestisäännöin yhteistyössä koulujen,
kotien ja seurojen kanssa. Viestiin osallistuvat 1-6. luokat. Kunnan paras koulu/parhaat koulut
jatkavat aluekilpailuun. Keski-Suomen koulujen liikunnan yhdyshenkilö on rehtori Eero Heikkinen
Saarijärveltä (044-4598284, eero.heikkinen@saarijarvi.fi), jonka kanssa ala-asteviestin järjestämisestä
on sovittu. PANDA-aluekilpailut ala-asteille pidetään maaliskuussa 2017
- Ti 21.3.2017/Pohjoinen alue → KLL:n pohjoisen alueen kilpailu Kannonkoskella Piispalassa (2016
Kinnulassa).
- viestin kilpailujärjestäjä: Kannonkosken Kiho / Alpo Peltola 0400-747278.
- TD Alpo Peltola 0400-747278.
-16.3.2017/Eteläinen alue → KLL:n eteläisen alueen kilpailu Keuruun liikuntapuistossa (2016 Keuruulla).
- viestin kilpailujärjestäjä:
- TD Matti Harju 044-5553012.
- koulujen kilpailut voivat muuttaa päivämäärää.
- aluekilpailun järjestäjät Kannonkoski/Piispala ja Keuruu
(liikuntatoimi/koulu/yhdysopettaja) toimittavat kilpailukutsun alueensa kunnille/kuntien kouluille
ennen hiihtoloman alkamista 7.vko:lla.
- Ilmoittautumisaika päättyy ti 14.3. klo 16/Kannonkoski ja ma 13.3. klo 16/Keuruu. Eteläisen alueen
ilmoittautumiset ma 13.3. klo 16 mennessä Keuruun vapaa-aikatoimi/Heli Peltola (heli.peltola@keuruu.fi).
- TD:t ottavat yhteyden kunnan liikuntatoimeen/järjestäjäkouluun (Kannonkosken ala-aste, Keuruu) sopien
kilpailujärjestelyistä.
- koulu nimeää ja ilmoittaa joukkueen järjestäjälle ja tuo joukkueen kilpailupaikalle.
- järjestävä koulu ja seura sopivat yhdessä joukkueen huollosta.
- joukkueessa on 6 tyttöä ja 6 poikaa, kaksi oppilasta kultakin luokalta. Nuorempi oppilas
voi korvata vanhemman oppilaan.
- pieni ala-aste (kaksi opettajaa) voi tehdä joukkueen toisen pienen ala-asteen kanssa.
- hiihtomatka 1.-3. luokilla n. 1 km ja 4.-6. luokilla n. 2 km. (matka voi olla lyhempikin).
- hiihtotapa on vapaa.
- joukkuenumerointina voidaan käyttää ”kymppisarjoja” osuuksilla 1-12:
esim. joukkue nro 1 : 11,12,13,14,15,16,17,18,19, 10 ja uudelleen nro:t 11 ja 12.
esim. joukkue nro 11 : 111,112,113,114,115,116,117,118,119, 110 ja uudelleen 111,112.
- Keski-Suomen Hiihto ry toimittaa Oy Panda Ab:n makeispalkinnot aluekilpailuihin
osallistuville joukkueille (joukkuemäärä x 12).
- Keski-Suomen Hiihto ry toimittaa kustannuksellaan KLL:n mitalit aluekilpailujen kolmelle
parhaalle joukkueelle. Alpo Peltola tilaa mitalit.
- Tarja Stenman (040-7545869) hakee/hoitaa Pandalta makeispalkinnot. Palkintoja alueille siis 12 kpl x
joukkuemäärä + reservi 12 kpl/alue)

PANDA-ala-asteviesti on seura-koulu yhteistyötä.
Suomen Hiihtoliiton tavoite: Jokaisella koululaisella pitäisi olla mahdollisuus tutustua
hiihtämiseen!
PANDA

