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KILPAILUSSA NOUDATETAAN SSL:N LAJISÄÄNTÖJÄ JA JÄRJESTÄJIEN ANTAMIA OHJEITA.
OIKOMINEN ON SALLITTU

KILPAILUKESKUS, -MAASTO JA AJOURAT
Kilpailukeskuksena on Jämsän Myllymäen metsäoppilaitoksen kampusalue, jossa ovat kaikki kilpailun toiminnot samassa kiinteistössä. Kilpailukeskuksesta löytyy katettua tilaa, wc-, pesu- ja kahviotilat.
Kilpailumaasto on Jämsän kaupungin välittömässä läheisyydessä oleva monenlaisessa käytössä oleva ulkoilualue. Urasto koostuu lukuisista metsä-, kunto- ja enduropoluista sekä latupohjista, hiekkakuopista ja metsäteistä, sekä Metko-messujen ”tallaantuneesta” alueesta. Kulkukelpoisuus vaihtelee todella nopeasta todella hitaaseen. Todella hitaita polkuja ei radoilla ole, kuin lyhyitä pätkiä. Korkeuserot ovat kohtuulliset,
vaikka muutama mäki reiteille sattuukin.
Kaupungin läheisyydestä ja aktiivisesta moottoripyöräilystä johtuen osalla alueesta on paljon pieniä polkuja, jotka on jätetty merkitsemättä karttaan sen selvyyden vuoksi. Osalle radoista osuu myös yleisiä teitä,
joten tarkkana liikennesääntöjen kanssa! Muutenkin muistakaa oikeanpuoleinen liikenne poluilla, sillä
vastakkaisajelulta ei voi välttyä kummassakaan kisassa.
Lienee sanomattakin selvää, että tonttialueet, pistepellot ja karttaan kielletyksi alueeksi merkityt alueet
ovat ihan oikeasti kiellettyjä! Kiellettyjen teiden ja alueiden ylitykset vain merkityistä kohdista! Noudata
erityistä varovaisuutta yleisten teiden ylityksissä ja risteysalueilla. Isoimpien teiden ylityksissä on liikenteenvalvojia, kilpailijoiden tulee noudattaa heidän ohjeitaan.
Kaupungin läheisyys tuo maastoon paljon myös muita liikkujia, joten ota myös heidät huomioon kun teet
kilpailusuoritustasi. Etenkin frisbeegolffaajien ja moottoripyöräilijöiden kanssa tarkkana, vaikka heitä onkin
informoitu kilpailusta, eikä endurokuskeja alueella pitäisikään olla samaan aikaan.
Endurourien risteyksissä ja urien yli on monessa paikassa vedetty muovinauhoja. Niistä ei tässä kisassa tarvitse välittää. Harmaalla ”pallorasterilla” merkatulla alueella pystyy ajamaan käytännössä joka paikassa.

Endurouria:

Saa ajaa kaikkialla (harmaa ”pallorasteri”)

Sadekeli muuttaa monet polut todella liukkaiksi ja vastaavasti osa hiekkaisista urista muuttuu helpommin
ajettavaksi eli pieni kelivaraus ajoluokituksiin
Ja vielä muistutus: Noudata liikennesääntöjä ja varovaisuutta!

KARTTA
Molempina päivinä kaikissa sarjoissa on käytössä pyöräsuunnistuksen tulostekartta. Käyräväli on 5 m, kartan mittakaavat ja koot vaihtelevat eri sarjoissa. Karttakoko joko 300x300mm tai A4. Mittakaavat ovat keskimatkalla 1:10 000 tai 1:7500 ja pitkällä matkalla 1:12 500 / 1:10 000 / 1: 7500. Maastotyöt ja (neliportainen) ajokelpoisuusluokittelu 6/2017. Kartanvaihtoja on ja niiden määrä riippuu sarjasta.
Rastitunnukset on painettu keskimatkalla kartan kulmaan kartan luettavuuden turvaamiseksi. Muista tarkistaa koodit! Pitkällä matkalla rastitunnukset on painettu rastinumeroiden yhteyteen.
Kilpailukartat kerätään pois keskimatkan maalissa ja palautetaan heti viimeisen kilpailijan lähdettyä.
Molempina päivinä on sarjasta riippuen 1, 2 tai 3 karttaa, jotka saa lähdössä mukaansa. Kartat on nidottu
yhteen.

RATOJEN PITUUDET
Ratojen lopulliset pituudet on ilmoitettu erillisinä tiedostoina.
VIITOITUKSET JA NIIDEN VÄRIT
Tulostaululla on kartta, johon on merkitty kilpailun tärkeimmät toiminnot. Lähtöön on viitoitus sinisellä
nauhalla.
Lähtöpaikalta K-pisteelle on viitoitus keltaisella nauhalla, viimeiseltä rastilta maaliin ei ole viitoitusta.

WC:t, PUKEUTUMINEN JA PESU
Wc:t, pukeutuminen ja pesu ovat kilpailukeskuksessa. Pyörien pesu on konehallin nurkalla.

RASTIT JA LEIMAUS, KILPAILUNUMEROT
Yleisöllä on mahdollisuus seurata kilpailijoiden ajoa kilpailukeskuskarttaan merkityllä metsäalueella.
Rastit on sijoitettu ajouran viereen, leimasin on vaakatasossa puisessa tolpassa kilpailukeskuksessa olevan
mallirastin mukaisesti. Rastileimauksessa järjestäjä korostaa, että leimasintolppiin ei saa nojata tai muuten
ottaa tukea.
Sunnuntaina on pidemmillä radoilla/sarjoilla (HD17-HD45) juomapaikka, jossa on tarjolla vettä. Juomapaikka on merkitty karttaan mukisymbolilla. Sunnuntain kilpailussa on mahdollista saada oma juomapullo rastille, josta tarkempi tieto ilmoitetaan ajankohtaista –palstalla viimeistään perjantaina 30.6. Pullot tulee toimittaa Infoon 2.7. klo 10 mennessä.
Kilpailussa käytetään EmiTag-leimausjärjestelmää. EmiTag-kortin vuokra on 5 €, vuokratun kortin saa noutaa infosta ja kortti palautetaan Infoon. Kadonneesta lainakortista veloitetaan 100 euroa. Kilpailijan tulee
tarkistaa EmiTag-korttinsa numero lähtölistasta ja ilmoittaa mahdollisista virheistä tai muutoksista infoon.
Kilpailija on itse vastuussa EmiTag-kilpailukorttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää lähtöluettelossa
mainittua kilpailukorttia. Kortin numeroa ei tarkisteta lähdössä. Väärällä kortilla kilpaileminen johtaa hylkäykseen.
Jos sinulla on käytössä emitin uusin V6-kilpailukortti, ilmoita siitä (ja sen numero) järjestäjille mahdollisimman pian!
Kilpailunumerot ovat käytössä ja ne noudetaan infon luota ennen kisan alkua. Infosta löytyy myös narua/nippusiteitä numeron kiinnitykseen. Sama numero on käytössä molemmilla matkoilla. Numerot kiinnitetään näkyvästi pyörän ohjaustankoon/etuosaan. Kilpailunumerot kerätään pois maalin jälkeen sunnuntaina. Jos osallistut vain lauantain kilpailuun, jätä numero jo lauantain maalissa. Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä numerosta veloitetaan 20€.

LÄHDÖT JA VARUSTEIDEN TARKASTUS
HUOM! Lauantain yhteislähdön K-pisteeltä viitoitus jatkuu kohti yleisörastia (ks. kilpailukeskuskartta ilmoitustaululta). Viitoitusta on noudatettava!
Lähtö on lauantaina kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä, sunnuntain lähtöön on matkaa n. 3km.
Viitoitus on merkitty lähtöön sinisellä nauhalla. Kilpailijan on varmistettava emit-korttinsa toimivuus, maastoon päästetään vain toimivalla, lähtöluetteloon merkityllä kortilla! K-pisteelle johtaa keltainen muovinauha.
Lauantaina yhteislähtösarjojen lähdöt on porrastetusti klo 11 alkaen. Ensimmäinen väliaikalähtö on klo
12.30. Sunnuntaina lähdöt ovat klo 11 alkaen. Lähtöpaikalle ajetaan asfaltti- ja hiekkatietä.
Lähtö tapahtuu seuraavasti:
• 4 min ennen lähtöä kutsutaan lähtöruutuun
• 3 min nollataan EmiTag-kortti
• 2 min kilpailija voi tutustua mallikarttaan
• 1 min kilpailija saa ottaa kilpailukartan
Yhteislähtösarjojen lähtöaikataulu:
Klo 11.00 H21
Klo 11.15 D21
Klo 11.30 H20
Klo 11.45 D20
Yhteislähtöjen mallikartta on nähtävissä lähtöalueella.

KIELLETYT ALUEET
Karttaan kielletyksi merkityt alueet ja tiet, sekä tontit ja viljellyt alueet ovat oikeasti kiellettyjä!
Pyörien testaus ja verryttelyajo on sallittu vain kilpailukeskukseen johtavilla kaduilla ja teillä! Eli maastoon
ei saa mennä ennen kilpailusuoritusta. Sunnuntain lähtöön on n. 3 km, merkityltä uralta tai viitoitukselta ei
saa poistua.

MAALI
Kaikissa sarjoissa on sama maali. Kilpailijan ajaessa maalilinjan yli hänen kilpailuaikansa kirjautuu automaattisesti. Maalileimasimelta kilpailija jatkaa leimantarkistukseen, jossa emit-kortti luetaan. Keskimatkan maali
suljetaan viimeisen kilpailijan maaliintulon jälkeen tai viimeistään klo 15. Pitkän matkan maali suljetaan
viimeisen kilpailijan maaliintulon jälkeen tai viimeistään klo 16.
Keskeyttäneet tulevat leimantarkistuksen kautta maastosta pois ja ilmoittavat keskeyttämisestään toimitsijoille.
Itkumuuri sijaitsee kilpailukeskuksessa leimantarkistuksen yhteydessä.

ENSIAPU
Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa. Lähin päivystävä ensiapu on Jokilaakson sairaalassa (Sairaalantie 11 ,
42100 Jämsä, puh. 020 638 3333).

PALKINNOT
Palkinnot kahden päivän yhteistulosten perusteella ja ovat haettavissa infosta sarjoittain heti tulosten selvittyä. Jaosta ilmoitetaan kuulutuksella. Palkittavien määrät sarjoittain selviävät ilmoitustaululta. H/D13
sarjoissa palkitaan kaikki. Palkintoja ei lähetetä jälkikäteen.
H/D21, 20, 17 ja 13 sarjojen palkinnot jaetaan erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

RAVINTOLA
Kahvio löytyy koulurakennuksen sisätilasta, hyvällä säällä myyntipiste ulkona. Tarjolla on myös keittolounas.

MUUTA
Info on avoinna lauantaina klo 10-15, sunnuntaina klo 10-16.
Pyörien yösäilytys on mahdollista konehallissa. Lisätietoja infosta. Muksulaa ei ole.

Onnistuneita suorituksia!
Jämsän Retki-Veikot

