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EXEL CUP 2021-2022 
 

EXEL-CUPissa on kilpailusarjat naisille ja miehille sarjoissa: 19, 22 ja yleinen. 

EXEL-CUPin osakilpailujen pisteet lasketaan seuraavan taulukon mukaisesti. 

Kilpailuissa on sarjat N19, M19, N22, M22, Naiset, Miehet 

 

EXEL-CUPiin kuuluu 7 osakilpailua, joista pisteet lasketaan viidestä parhaasta kilpailusta. Mikäli osakilpailuja 
joudutaan perumaan 1–2, otetaan huomioon järjestettyjen osakilpailujen määrä vähennettynä kahdella. 
Jos osakilpailuja perutaan 3 tai enemmän, otetaan huomioon järjestetyt osakilpailut vähennettynä yhdellä. 

EXEL-CUPin PALKINNOT 

Exel-Cupin jokaisen sarjan kokonaiskilpailun kolme parasta palkitaan Exel-tuotepaketein: 

1. Sauvat, sauvatuubi ja juomavyö 
2. Varustereppu ja juomavyö 
3. Varustereppu 

 
Jos kilpailijoilla on sama pistemäärä, määritetään järjestys 1. sijoitusten, 2. sijoitusten, 3. sijoitusten, jne. 
mukaisesti, kunnes kilpailijoiden välille saadaan eroa. Jos sijoitukset menevät kaikista osakilpailuista tasan, 
ratkaisee 0-ammuntojen määrä. Tämän jälkeen tulos arvotaan. 

KILPAILUT KAUDELLA 2021-2022 

Exel Cup osakilpailut 2021-2022 
Kontiolahden Urheilijat 6.11.2021 
Kontiolahden Urheilijat 7.11.2021 
Kontiolahden Urheilijat 29.1.2022 
Kontiolahden Urheilijat 30.1.2022 
Ahveniston Ampumahiihtäjät (SM-nuorten sarjat) 5.2.2022 
Ahveniston Ampumahiihtäjät (SM-nuorten sarjat) 6.2.2022 
Mikkelin Hiihtäjät (SM-Yleinen) 26.2.2022 
Mikkelin Hiihtäjät (SM-Yleinen) 27.2.2022 
Oulun Hiihtoseura (SM-pikamatkat) 26.3.2022 
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OHJEET JÄRJESTÄJILLE 

Kilpailun järjestäjän on tiedotettava sarjojen N19, M19, N22, M22, Naiset sekä Miehet kilpailusta ensisijai-
sesti EXEL CUP nimellä.  

Kansallinen ampumahiihtokilpailu nimikettä voi käyttää toissijaisena nimityksenä yhdessä EXEL CUPin 
kanssa. EXEL CUP logo ja nimi on oltava näkyvissä seuran nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa, kun on kyse 
kilpailun viestinnästä. EXEL CUP on kilpailunjärjestäjän tapahtumaluettelossa seuran nettisivuilla.  

Järjestäjän tulee mahdollisuuksien mukaan tuottaa aktiivista viestintää tapahtumasta sosiaaliseen mediaan 
ja nettisivuilleen tapahtumasta.  

Järjestävän seuran on asetettava EXEL CUPin mainosbannerit ja muu tapahtumamarkkinointimateriaali kil-
pailijoiden, katsojien ja median kannalta mahdollisimman näkyvälle paikalle.  
Saman tuotekategorian kilpailevaa mainontaa ei saa olla näkyvissä. EXEL voi myös harjoittaa kilpailutapah-
tumassa omaa myyntitoimintaansa.  

Järjestäjän on julkaistava tulokset välittömästi järjestäjän omilla nettisivuilla. Lopputulokset on toimitettava 
myös liittoon Excel muodossa ja liiton kotisivuille pdf muodossa. Tulokset on toimitettava myös medialle.  

Exel-Cup näkyy liiton sivuilla omana kisanaan, jonne tehdään päivitykset kilpailutilanteesta sarjojen osalta. 

 

 

 

 

 

 


