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SM-KESKIMATKA 6.6.2021 Merimaskussa
Vuoden 2021 SM-keskimatka kilpaillaan Naantalin Merimaskun
monimuotoisissa saaristomaisemissa.
Kisamaasto on sekoitus loivapiirteistä ja hyväkulkuista mänty- ja sekametsää ja suuriakin korkeuseroja
sisältäviä jyrkkiä kalliomuotoja. Maastossa ei ole kilpailtu vuoden 1999 jälkeen. Karsintakisa käydään totuttuun
tapaan aamulla ja finaalit iltapäivällä. Harjoittelukieltoalue: ks. www.tus.fi

”Minulla on ollut haaveena järjestää SM-kisat tässä kesämökkimme naapurimaastossa jo viimeiset 15 vuotta.
Maasto on yksi hienoimmista, monimuotoisimmista ja vaativimmista Lounais-Suomessa ja olen todella iloinen,
että Suomen parhaat suunnistajat nyt pääsevät kokemaan sen nautinnollisuuden ja haasteet.”
–Janne Salmi, pääratamestari

KILPAILUT & HARJOITUKSET 2021
HARJOITUS
KallanenMiekelä

NUORISOVIESTI

SM-KESKIMATKA

HARJOITUS
Kaanaa

KEVÄTYÖN VIESTI
HARJOITUS
Haijainen

44. KEVÄTYÖN VIESTI 9.4.2021 Luonnonmaalla
Jo keski-ikään ehtinyt kevätklassikko suunnistetaan Luonnonmaan Haijaisten maastossa, jossa ei ole kilpailtu
kuntosuunnistuksia lukuun ottamatta sitten vuoden 2001 Kevätyön Viestin. Totuttuun tapaan myös
kuntosuunnistajat pääsevät öiseen rastijahtiin!
Kisamaasto on erittäin pienipiirteinen ja nopeakulkuinen ja sopii mainiosti huippujoukkueiden Tiomilan
kenraaliksi ja kuntosuunnistajien Jukolaharjoitukseksi. Kilpailun jälkeisenä aamuna samoilla rasteilla
järjestetään avoin kuntosuunnistus ja maastossa on kaksi SM-keskimatkan ratamestarien suunnittelemaa
SM-kisan malliharjoitusta koko loppukevään ajan.

30. NUORISOVIESTI 2.10.2021 Kuparivuorella
Lasten ja nuorten viestisuunnistuskausi huipentuu perinteisesti Nuorisoviestiin, joka palaa 7 vuoden tauon
jälkeen Naantalin Kuparivuoren upealle urheilustadionille Nuorisoviestin 30v-juhlavuoden kunniaksi!
Kuparivuoren runsaspolkuinen ja avoin, mutta paikoin vaativakin maasto sopii mainiosti sekä nuorimmille,
että edistyneemmille rastien etsijöille. Autokuskeille on tuttuun tapaan tarjolla oma viestinsä.

KEVÄTHARJOITUSPAKETTI
Tarjoamme viiden harjoituksen paketin suunnistajille kevätkauden ajaksi Naantalin lähimaastoissa!
Kolme harjoitusta on käytössä heti lumien sulettua ja viimeiset kaksi harjoitusta Kevätyön Viestin jälkeen.
Harjoituskartat ovat SM-kilpailun kartoittajan Eero-Antti Longan käsialaa.
Kaikki harjoitukset sijaitsevat alle 10 minuutin ajomatkan päässä Naantalin Kylpylästä!
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Yksittäisen harjoituksen hinta on 8€ ja koko harjoituspaketin hinta 30€. Lisätiedot ja tilaukset www.tus.fi

MAJOITU MUKAVASTI NAANTALIN KYLPYLÄSSÄ!
Naantali Kylpylä tarjoaa aamupalamajoitusta sekä mukavuudenhaluisille että huokeaa majoitusta kaipaaville.
TARJOUSHINNAT 15.3.-6.6.2021
Naantali Spa
- Comfort-huone 170 eur/2hh
- Sisältää kylpylä- ja saunaosaston käytön ja aamupalan
- Varaustunnus: PROTUS
- Varaukset: online www.naantalispa.fi
- Varaukset viimeiestään viikkoa ennen majoittumista
Naantali City Apartments
- 156 eur/kaksio/vrk (1-4 henkilöä)
- Hinnat sisältävät aamiaisen kylpylähotellissa
- Ei sisällä kylpylä- ja saunaosastoa
- Varaustunnus: PROTUS
- Varaukset: online www.naantalicityapartments.fi
- Varaukset viimeiestään viikkoa ennen majoittumista

