IV Olympialaiset talvikisat
19 3 6
GARMISCH-PARTENKIRCHENISSÄ

6-16 P. HELMIKUUTA

PÄIVÄLIPPUJEN

PÄÄSYHINNAT

Päivälippujen ennakkomyynti v. 1936 pidettävien
IV olympialaisten talvikisojen eri tilaisuuksiin on alkanut.
Tilauksia allalueteltaviin tilaisuuksiin japaikkoihin vastaanotetaan voimassa olevin myyntiehdoin. Kaikkia muita
paikkoja ja tilaisuuksia varten alkaa ennakkomyynti
1 p:nä tammikuuta 1936.

A. Alkajaisjuhla
Olympialais-hiihtostadionilla helmikuun 6 päivänä 1936,
klo 11
Parveke D
Parveke B
Parveke C

numeroidut istumapaikat
numeroidut seisomapaikat
numeroidut seisomapaikat

B. Hiihtourheilu
1)

RM. 10:
8:
5:
„

—■

—

—

(Olympialais-hiihtostadionilla)

Pitkien matkojen hiihto

Lähtö ja maali Olympialais-hiihtostadionilla.
4xlo km:n viestihiihto 10 p:nä helmikuuta, klo 9;
18 km:n hiihto: yksityiskilpailu ja yhdistetty hiihto
12 p:nä helmikuuta, klo 10;
sotilaspartiohiihto 14 p:nä helmikuuta, klo 8,30;
50 km:n hiihto 15 p:nä helmikuuta, klo 8
(Allaolevat
Parveke A
Parveke D
Parveke B
Parveke C

hinnat ovat voimassa joka eri tilaisuutta varten)
numeroidut istumapaikat
RM. 5:
numeroidut istumapaikat
s:—
,
numeroidut seisomapaikat
4:
numeroidut seisomapaikat
3:—
—

—

,

1

2)

Yhdistetyn hiihdon mäenlasku

pienessä Olympialais-hyppymäessä 13 p:nä helmikuuta
klo 11.

numeroidut seisomapaikat
(Pienen olympialais-hyppymäen luona)
Parveke D numeroidut istumapaikat
Parveke A numeroidut istumapaikat
Parveke C numeroidut seisomapaikat
Parveke B numeroidut seisomapaikat
Parveke G

3)

RM. 10:
6:
„

—

—

s:—
5:
8:—
—

„

„

Mäenlaskun erikoiskilpailu

suuressa Olympialais-hyppymäessä 16 p:nä helmikuuta
klo 11
D numeroidut istumapaikat
A numeroidut istumapaikat
C numeroidut seisomapaikat
G numeroidut seisomapaikat
Parveke B numeroidut seisomapaikat
Läntinen luonnonparveke, numeroimattomat
Parveke
Parveke
Parveke
Parveke

seisomapaikat

C.
1)

Jääurheilu

RM. 20:—
15:
7:—
7:—
4:
—

„

„

,

—

„

4:

„

—

(Olympialais-jäästadionilla)

Jääkiekko

Alkajaiserät helmikuun 6 p:nä, klo 14,30 ja 21.

Viimeiset välierät (semi-finaali) helmik. 15 p:nä klo 10
ja 21.

(Allaolevat hinnat ovat voimassa joka eri tilaisuutta varten)
Ärenapaikat „Itä" ja „Länsi", numeroidut istumapaikat RM.
Eteläinen scisomaparveke
3:
Itäinen ja läntinen seisomaparveke
2: —•

4:—■
—

,

„

2)

Jääkiekko ja lopettajaisjuhla

helmikuun 16 p:nä, loppuerä Olympialais-jäästadionilla
klo 14,80; lopettajaisjuhla Olympialais-hiihto-stadionilla klo 16,30.
Arenapaikat, ,Itä"ja„Länsi",numeroidutistumapaikatloppuunmyydyt
Eteläinen seisomaparveke
RM. 5:

—

Itäinen ja läntinen seisomaparveke
4:—
(hinnat lopettajaisjuhla mukaanluettuna)
3) Kaunoluistelu
„

Pariluistelu helmikuun 13 p:nä klo 14.30,
Herrojen pakolliset kuviot helmik. 14 p:nä klo 14.30,
Naisten pakolliset kuviot helmik. 15 p:nä klo 14.80.
(Allaolevat hinnat ovat voimassa joka eri tilaisuutta varten)
Arenapaikat„ltä"ja„Länsi",numeroidut istumapaikat loppuunmyydyt
RM. 3:
Eteläinen seisomaparveke

—

Itäinen ja läntinen seisomaparveke

,

2:

—

D. Kelkkailu
Kaikki olympialais-kclkkaradan parvekkeet on varattu parvekeistuma- tai seisomapaikkojen yleislippuja varten.
Muut scisomapaikkaliput saadaan päiväkassasta.

Talvi-olympialais-merkki
Virallisen talvi-olympialais-merkin hinta

on
RM. 1:—
Virallisen talvi-olympialais-autoplaketin hinta on
6:
Molemmat merkit ovat viisiväristä emaljia ja niitä saa järjestelykomitealta, Garmisch-Partenkirchenistä, jos hinta sekä lähetyskulut
RM. 0,25 ensinmainitusta ja RM. 0,40 viimemainitusta merkistä
lähetetään etukäteen.
Postishekkitili: München 3570, sitäpaitsi myyvät merkkejä viralliset
—

myyntitoimistot.
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PÄÄSYHINNAT

PÄIVÄLIPPUJEN
Ennakkomyynti alkaa

i

p. tammikuuta

A. Avajaisjuhla

helmikuun 6 p:nä
(Olympialais-hiihtostadionilla) (Sarja A)

1936 klo

11

Läntinen luonnonparveke

,

Itäinen luonnonparveke

1936

„

2:
1:

B. Hiihtourheilu
1) Pitkien matkojen hiihdot,
lähtö ja maali Olympialais-hiihtostadionilla.
4X

10

km:n viestihiihto

10

p. helmikuuta

18 km:n hiihto
yksityishiihto ja yhdistetty
hiihto

Päivä:
Aika:
Sarja:

12

p. helmikuuta
klo

klo 9
E

10

F

Sotilaspartiohiihto

50 km:n hiihto

Päivä
Aika:

14 p. helmikuuta

15 p. helmikuuta

klo 8,30

Sarja:

II

klo 8
I

1 ,äntinen

joka kilpailusta
1:

ja itäinen luonnonparveke

—

„

2) Yhdistetyn hiihdon mäenlasku
(pienessä Olympialais-hyppymäessä) helmikuun 13 p. klo

11

Itäinen luonnonparveke
Läntinen luonnonparveke

RM. 2:—
1:

(Sarja G)
—

„

3) Mäenlaskun erikoiskilpailu
(Suuressa Olympialaishyppymäcssä) helmikuun 16 p:nä klo
(Sarja K)
Itäinen luonnonparveke ja pienen hyppymäen tasanne RM. 2:

11

—

Stadionin ulkopuolella:
4)

Naisten ja miesten syöksyhiihto
helmikuun 7 p:nä klo 11

RM. 1:—

Naisten pujotteluhiihto
helmikuun 8 p:nä klo ii

RM. 2:

5)

Miesten pujotteluhiihto
helmikuun 9 p:nä klo 11

—

6)

2:—

Jääurheilu

C.
1)

RM

Jääkiekko (Olympialais-päästadionilla)

Päivä:
Aika
-

Sarja:

helmikuun 7 p:nä
klo 9 klo 14,30 klo
3

4

5
3

21

helmikuun 8 p:nä
klo 9 klo 14,30 klo
»
6
7
|

21

Päivä:
Aika:

helmik. 9p.
klo 10
klo

Sarja:

klo

11

hclmik.

klo

21

12

p.

helmik. 13 p.

klo

21

16

14

21

19

hclmik. 14 p:nä
klo 10
klo 21
i

Päivä:
Aika:

9

hclmik. up.
21

Sarja:

20

22

1
ioka
kilnailur.ta
joka kilpailur.ta
Arenapaikat „Itä" ja „Länsi" numeroidut istumapaikat RM. 3
'

.

Eteläinen seisomapaikkaparveke
Seisomapaikkaparvckkeet „Itä" ja „Länsi"
2)

„

„

2:
1:

Jääkiekko Riesserseellä

ii ja 12 p:nä klo 14,30
Samat hinnat ovat voimassa kaikkiin muihinkin jääkickkotilaisuuksiin Riesserseellä.
(Lippuja saatavana vain päiväkassasta)
joka kilpailusta
Seisomapaikat
RM. 1 :
Parvekepaikat
3:

helmikuun

—

—

„

3)

Kaunoluistelu

Pakolliset kuviot (Olympialaisjäästadionilla)
helmikuun 9, 10,11, 12, ja 13 p:nä
saatavana vain päiväkassasta)
joka kilpailusta
Arenapaikat „Itä" ja „Länsi", numeroidut istumapaikat. RM. 2

(Lippuja

Eteläinen seisomaparveke
Itäinen ja läntinen seisomaparveke

4)

„

Pikaluistelu Riesserseellä
500 m. helmikuun 11 p:nä klo

11

m. helmikuun 12 p:nä klo 10
1 500 m. helmikuun 13 p:nä klo 10
10 000 m. helmikuun 14 p:nä klo 9
5

000

joka kilpailusta
RM. 1 :
3

Seisomapaikka

—

Parvekepaikka
5)

1
1

,

Jääammunta Riesserseellä

Esitys helmikuun 9 p:nä klo 9,30
ja helmikuun 10 p:nä klo 9

vapaa pääsy,
mikäli Riesserseellä ei ole mitään muuta kilpailua samanaikaisesti,

D. Kelkkaurheilu (Olympialais-kelkkaradalla)
neljän hengen kelkat

kahden hengen kelkat

Päivä:

helmik. Bp.

Aika:

klo 14

klo 14

klo 14

Sarja:

L

M

N

helmik.

9p.

hclmik. np. helmik.

Tiekartta maalikäänteineen
(Kaikki parvekkeet varattu ylcislippuja varten)

12 p.

klo 14

~~<s
joka kilpailusta
RM. 2

:—-

E. Lopettajaisjuhla

helmikuun 16 p:nä 1936,
klo 16,30 (Olympialais-hiihtostadionilla)
Luonnonparvekkeet „Itä" ja „Länsi"
4

RM 1 :

—

Päivälippujen myyntiehdot
1) Etukäteen tilattuja lippuja varten täytyy käyttää säädettyjä tilauslomakkeita, joita saa maksutta kaikista ennakkomyyntipaikoista.
2) Numeroimattomia paikkoja varten voidaan tilauksia lähettää heti,
jolloin hinta on samanaikaisesti suoritettava, ja toimetctaan tilaukset
heti maksun saavuttua vuoron mukaan.

3) Numeroituja istuma- ja seisomapaikkoja on vain hyvin rajoitettu
määrä.
Niitä varten on tilaukset säädettyjä tilauslomakkeita
käyttämällä lähetettävä virallisille ennakkomyyntitoimistoille. Jos
tilattuja paikkoja vielä on saatavana, saa tilaaja väliaikaisen paikkaosoituksen. Tämän osoituksen saapumisen jälkeen on varattujen
paikkojen hinta suoritettava 8 päivän kuluessa, muussa tapauksessa
paikat luovutetaan toisille.
4) Vastaanottotodistusta rahojen saapumisesta ei lähetetä. Pankin tai
postin maksutodiste kelpaa kuittina. Lippujen lähetys alkaa viimeistään 1 p: nä marraskuuta 1935.
5) Lippuja voidaan tilata haluttuja eriä, kuitenkin on järjestelykomitealla niiden suhteen rajoittamisoikcus.
6) Varoitetaan ostamasta päivälippuja jälleenmyyntiä varten korkeampaan hintaan. On kielletty ottamasta suurempaa hintaa kuin
virallinen. Järjestelykomitea ryhtyy toimenpiteisiin liikavaatimustcn
ehkäisemiseksi.
7) Hinnanalennuksia seurueille tai yksityishenkilöille ei myönnetä.
8) Takaisinmaksu. Jonkin tilaisuuden jäädessä pois maksetaan
etukäteen lunastetuista päivälipuista takaisin virallinen hinta, mutta
hallintokustannuksina vähennetään 10%.
9) Lähetys. Pääsyliput lähetetään kirjattuina tilauslomakkeissa
mainituilla osoitteilla, mikäli lippujen ennakkomyyntitoimisto ci
sitä ennen ole saanut tilausnumerolla varustettua tietoa osoitteenmuutoksesta. Postilähetys- ja hallintokulujen takia kannetaan
jokaisesta lipusta 10% (vähintään RM. 0:30, enintään RM. 1:—)
ennakkomyyntipaikkana.

10) Maksun suorittaminen tapahtuu:
A. Tilattaessa suoraan järjestelykomitealta:
a) Bayerische Gemcindebank'illc München, tilille: Organisationskomitee e. V. für die IV. Olympischen Winterspiele 1936, Kartenverkauf, Garmisch-Partenkirchen, tahi
b) postishekkitilille n:o 3670, München, Organisationskomitee c. V. für die IV. Olympischen Winterspiele 1936,
Kartenverkauf, Garmisch-Partenkirchen.
B. Mikäli tilaus on jätetty viralliselle ennakkomyyntipaikalle, on
maksu suoritettava sinne.
11) Täytäntöönpanopaikka: Garmisch-Partenkirchen.
12) Maksu rekisterimarkoilla ci ole sallittua.
Huomt
Sarja- ja yleislippuja varten on erikoisjulkaisuja ja omia tilauslo-

makkeita, joita haluttaessa järjestelykomitea ja viralliset matkatoimistot lähettävät maksutta.

Ennakkomyyn titoimistot
Tilauksia vastaanottavat ja tarkempia tietoja antavat auliisti:
IV
Garmisch-PartenTalviolympialaisten
järjestelykomitea,
kirchenissä, samoinkuin Mitteleuropäisches Reisebüro'n (MER),
Norddeutscher Lloydin, WagonsHampuri-Amerikan-linjan,
Lits/Cook'in, American Express CO'n, Cit'in, Cedok'in matkatoimistot ja edustukset samoinkuin muut suuret matkatoimistot
kotimaassa ja ulkomailla.
Tietoja antavat sitäpaitsi Reichsbahnzentrale für den Deutschen

Reiseverkehrin kaikki ulkmoaantoimistot.
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IV OLYMPIALAISTEN

TALVIKISOJEN

1936
OHJELMA
Torstaina, helmikuun 6 päivänä:
Klo 11: avajaisjuhla Olympialais-hiihtostadionilla
kiekko / klo 21: jääkiekko.

/

klo 14,30: jää-

Perjantaina, helmikuun 7 päivänä:
Klo 9: jääkiekko / klo 11: naisten ja miesten syöksyhiihto / klo 14,30:
jääkiekko / klo 21: jääkiekko.
Lauantaina, helmikuun 8 päivänä:
Klo 9: jääkiekko / klo 11: naisten pujotteluhiihto / klo
klo 14,30: jääkiekko / klo 21: jääkiekko.

14: kelkkailu

/

Sunnuntaina, helmikuun 9 päivänä:
Klo 10: jääkiekko / Klo 11: miesten pujotteluhiihto / klo 14:
kelkkailu / klo 1.4: kaunoluistelu (pakolliset kuviot) klo 21: jääkiekko / klo 9,30 alkaen: jääammuntaa (esitys Riesserseellä).
Maanantaina, helmikuun 10 päivänä:
Klo 9: 4 kertaa 10 km:n viestihiihto ja kaunoluistelu (pakolliset
kuviot) / klo 9 alkaen: jääammuntaa (esitys Riesserseellä).
Tiistaina, helmikuun 11 päivänä:
Klo 9: Kaunoluistelu (pakolliset kuviot) / klo 11: pikaluistelu
(500 m) / klo 14: kelkkailu / klo 14,30: jääkiekko Riesserseellä /
klo 21: jääkiekko.
Keskiviikkona, helmikuun 12 päivänä:
Klo 9: kaunoluistelu (pakolliset kuviot) / klo 10: pikaluistelu
(5000 m) / klo 10: 18 km hiihto: yksityiskilpailu ja yhdistetty
hiihto / klo 14: kelkkailu / klo 14,30: jääkiekko Riesserseellä /
klo 21: jääkiekko.
Torstaina, helmikuun 13 päivänä:
Klo 9: kaunoluistelu (pakolliset kuviot) / klo 10: pikaluistelu
(1600 m) / klo 11: hiihtoa: yhdistetyn hiihdon mäenlasku / klo 14,30:
kaunoluistelu (pariluistelu) / klo 21: jääkiekko.
Perjantaina, helmikuun 14 päivänä:
Klo 8,30: sotilaspartiohiihto (esityskilpailu) / klo 9: pikaluistelu
(10 000 m) / klo 10:. jääkiekko / klo 14,30: kaunoluistelu (miesten
vapaaluistelu) / klo 21: jääkiekko.

Lauantaina, helmikuun 15 päivänä:
Klo 8: 60 km:n hiihto / klo 10: jääkiekko / klo 14,30: kaunoluistelu
(naisten vapaaluistelu) / klo 21: jääkiekko.
Sunnuntaina, helmikuun 16 päivänä:

Klo 11: mäenlaskun erikoiskilpailu

suuressa olympialaishyppyklo 14,30: jääkiekon loppuerät Olympialais-jäästadionilla / klo 16,30: lopettajaisjuhla ja palkintojen jako Olympialaishiihtostadionilla. Illalla: Juhla osanottajille Garmisch-Partenkirchenin
uudessa juhlasalissa.
mäessä

/

Julkaissut Reichsbahn sen trätefür den Deutschen Reiseverkehr, Berliini, yhteistyössä
IV Olympialaisten Talvikisojen 19.10 järjestelykomitean kanssa, GarmischI'iutrnkirchcn

K 1135 1 flnn.
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