
 
LEVI OPEN 1.-2.2.2014,  

FLORETIN SUOMI-CUP 

 

 

Helsingin Miekkailijat ry yhteistyössä Oulun Miekkailuseuran  ja Rovaniemen Miekkailijoiden kanssa kutsuu Sinut 

maailman pohjoisimpaan miekkailukilpailuun, 2014 Levi Open Arctic Challenge. Liitto on julkaissut pilottina 

myös floretin Suomi-Cup-sarjan ja Levi on sarjan 2. osakilpailu. 

Levillä Suomen Lapin kaunis luonto lumoaa ja sen lisäksi Levillä on erinomaiset talviurheilumahdollisuudet.   

1.-2.2.2014 kilpaillaan miesten ja naisten floretilla ja kalvalla 16. kerran, lisäksi tänä vuonnakin eri junnusarjojen 

floretti.  Aikuisten sarjoissa palkitaan myös parhaat juniori- ja veteraanimiekkailijat.  Kilpailupaikkana on 

Kylpylähotelli Levitunturin urheiluhalli ja SPA.  

Aikataulu   
    

Lauantai 1.2.2014 Sunnuntai 2.2.2014 

09:30 Kalpa miehet 10:00 Floretti miehet 

13:00 Kalpa naiset 11:00 Floretti alle 13 v 

14:00 Floretti alle 15 v 13:00 Floretti naiset 

15:30 Floretti alle 17 v  

19:00  Yhteinen illallinen (jos halutaan)  

   

Ilmoittautuminen paikalla viimeistään 30 min ennen kunkin sarjan alkua. Nuorten sarjoja saatetaan joutua 

yhdistämään tai aikatauluja muuttamaan. Varmistetaan tilanne, kun ollaan saatu ilmoittautumiset. 

Osanottomaksu  25 €/ yksi kilpailu. Jos osallistuu kahteen, niin yhteishinta 40€ (sisältää myös liiton 

kilpailumaksun).  Kilpailumaksu maksetaan kilpailupaikalla.  Ilmoittautumiset viimeistään  tiistaina 21.1.2014  

ophardt-ilmoittautumisjärjestelmään. 

Kylpylä on uusittu ja laajennettu vuonna 2009, joten se on muuttunut suuresti edukseen.  Saamme kisapäivinä ostaa  

lipun kylpylään hintaan 15 € (normaalisti 21 €).   

 

Matkustusyhteydet 
Tammi-helmikuussa Finnair, Blue1 ja Norwegian lentävät Helsingistä Kittilään.  Hinnat vaihtelevat aika paljon. Tällä hetkellä 

Norwegian oli halvin n 120 € riippuen lentopäivästä. Lisätietoja sivuilta www.finnair.fi tai www.blue1.fi. tai  

www.norwegian.com.  Kannattaa varata ajoissa. 

 

Majoitustarjouksia 
Kylpylähotelli Levitunturissa: 3 vrk (to-su tai pe-ma) 270€ 1-hengen huone, 150€ 2-hengen huoneessa, 129€ 3-hengen 

huoneessa. 7 vrk 525€ 1-hengen huoneessa, 336€ 2-hengen huoneessa ja 287€ 3-hengen huoneessa per henkilö.  Hintaan 

sisältyy runsas aamiainen, kylpylän ja kuntosalin käyttö ja iltaisin sisäänpääsy ravintolaan.   

Varaukset: Kylpylähotelli Levitunturi myyntipalvelu, sales@hotellilevitunturi.fi tai puh 016 646200.  Varauskoodi Levi 

Open.  Lisätietoja hotellista www.hotellilevitunturi.fi. 
Sokos-hotelli Levi: 85 €/vrk/1-h standard-huone, 100 €/vrk 2-h standard-huone,  sis. runsaan buffet-aamiainen ja iltasauna 

(saunaosastolla poreamme, sekä sisällä, että patiolla) 105 €/vrk /1-h saunallinen superior huone, 130 €/vrk 2- h saunallinen 

superior huone, sisältää buffet-aamiaisen. Varaukset:  Sokos Hotel Levin myyntipalveluun ma-pe klo 09-16.30:  p. 016 3215 

55, varauskoodi Miekkailutapahtuma Levi Open 2014 tai sales.levi@sokoshotels.fi.  

Myös mökkimajoitusta kannatta katsoa www.levi.fi osoitteesta.   

Kilpailun johtaja:  Marja-Liisa Someroja, p +358 405559564, email: marjaliisasomeroja@hotmail.com 

 

Tervetuloa miekkailemaan Leville! 
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