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Ampumahiihdon MM-kilpailuiden lipunmyynti alkaa
Ampumahiihdon MM-kilpailuiden lipunmyynti alkaa maanantaina. Ensimmäisessä vaiheessa myyntiin
tulevat liput koko tapahtuma-ajalle 4. –15. maaliskuuta sekä viikkoliput. Lisäksi vähintään 16 henkilön
ryhmät voivat jo nyt varata yksittäisiä päivälippuja, jotka tulevat myyntiin loka-marraskuussa.
”Hankkimalla liput ennakkoon välttyy lippuluukulta jonottamiselta ja pääsee nopeasti kisatunnelmaan.
Odotamme, että A- ja B-katsomopaikat lähes loppuun myydään ennakkomyynnissä. Pääsylippujen hinnat
ovat niin edulliset, että viikko- ja kokoaikalippujen osto on houkuttelevaa hyvän kisanautinnon
varmistamiseksi”, tapahtumajohtaja Esa Haapala sanoo.
Aikuisten kokoaikalippu maksaa halvimmillaan 175 euroa, jolla saa seurata kaikki kilpailutapahtumat
maastokatsomossa. Stadionille C-katsomoon vastaava on 225 euroa, A- ja B-katsomoon 295 euroa.
Alennuslippuja on eläkeläisille ja opiskelijoille sekä 7–12-vuotiaille lapsille. Lapset pääsevät
maastokatsomoon veloituksetta.
Jokainen katsomo-osa antaa yleisölle hyvät kisojen seuraamismahdollisuudet. Välittömästi A- ja Bkatsomoiden etupuolella ovat lähtö ja maali, ampumapaikka ja sakkokierros sekä väliaikapiste.
Takakaarteen C-katsomosta nähdään hyvin koko stadionalue ja viistosti ampumapaikalle.
”Maastokatsomot on sijoitettu siten, että samalla kierroksella urheilija nähdään useampaan kertaan.
Erikoisuutena on seinänousun vierellä oleva terassikatsomo, joka valmistui talven 2014 maailmancupiin.
Katsomossa voidaan kokea huikeita elämyksiä hiihtäjien kiivetessä yli 100 metriä pitää jyrkkää ja voimia
kysyvää nousua”, Haapala sanoo.
Stadionalueen katsomakapasiteetti on 15 000 katsojaa ja maastoalueelle sopii 10 000 katsojaa. Järjestäjät
odottavat, että viikonlopun kisoissa katsomot ovat täynnä. Viime talvena ampumahiihdon maailmancupissa
A-katsomo oli lauantaipäivän kisoissa loppuunmyyty. Silloin sen kapasiteetti oli 4000 katsojaa, MM-kisoissa
6000 hengelle.
Majoitusta vielä hyvin tarjolla kohtuullisen ajomatkan päässä
Ampumahiihdon MM-kilpailuihin odotetaan paljon kisavieraita myös ulkomailta. Vaikka Joensuun ja
Kontiolahden alueen hotellit ovat jo pitkään olleet täynnä, muunlaista majoitusta on vielä tarjolla
kohtuullisen ajomatkan päässä.
”Majoituskyselyitä asiakkailta on tullut jo alkutalvesta lähtien. Ensimmäisinä majoitusta ovat tietenkin
kyselleet isot ryhmät ja varsinkin matkanjärjestäjät, jotka haluaisivat saada ampumahiihtomatkapaketin
myyntiin mahdollisimman pian asiakkailleen. Ryhmäkyselyjä on tullut lähinnä Norjasta ja Saksasta. Myös
yksittäiset asiakkaat ovat jo alkaneet kysellä majoitusta, ja näistä kyselyistä suurin osa on tullut Venäjältä”,
Tarja Harinen Karelia Expertistä kertoo.
Tällä hetkellä lähimpänä ampumahiihtostadionia majoitusta löytyy lomamökeistä. Lähin hotellimajoitus
löytyy noin tunnin ajomatkan päästä.

