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1. SIJAINTI
Kilpailualue sijaitsee Lounais-Suomessa Vaskijärven
alueella.
Kilpailualueen ydin sijaitsee Yläneellä, joka on nykyään osa
Pöytyän kuntaa. Kilpailualue ylettyy osittain myös Euran ja
Mynämäen kuntien puolelle.

Finland
Norway
Sweden
Estonia

Russia

Latvia
Lithuania

2. YLEISAIKATAULU
Perjantai 23.8.2019

... lauantai jatkuu

17.30 Ajo-opasteet paikoillaan
18.00 Kilpailukeskus aukeaa
18.00 Kilpailutoimisto aukeaa Yläneen koululla
18.00 Majoitus Yläneen koululla aukeaa
21.00 - 22.30 Iltapala koululla
23.00 Kilpailutoimisto Yläneen koululla sulkeutuu
23.00 Hiljaisuus koulumajoituksessa ja
kilpailukeskuksessa alkaa

13.00 Karttojen jako / 4h sarja
14.00 Startti / 4h sarja
14.00 Hash House aukeaa
17.00 Lämminruokatarjoilu Hash Housessa alkaa
18.00 Maaliintulo / 4h sarja
19.00 Maaliintulo / 8h MTB sarja
20.00 Palkintojenjako / SP:n kisojen juniorisarjat
21.00 Palkintojenjako / 8h MTB-sarja
21.00 Karttojen jako / 8h tossusarja
23.00 Startti / 8h tossusarja

Lauantai 24.8.2019
06.00 Yhteiskuljetus Tampereelta lähtee
07.00 Hiljaisuus koulumajoituksessa ja
kilpailukeskuksessa päättyy
07.00 Yhteiskuljetus Turusta lähtee
07.15-08.00 aamupala koululla
07.30 Kilpailutoimisto aukeaa kilpailukeskuksessa
08.00 Kanttiini aukeaa kilpailukeskuksessa
08.15 Kuljetus Yläneen koululta kilpailukeskukseen
09.00 Karttojen jako / 24h & 8h MTB sarja
11.00 Startti / 8h MTB sarja
12.00 Startti / 24h sarja
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Sunnuntai 25.8.2019
07.00 Maaliintulo / 8h tossusarja
09.00 Palkintojenjako / 8h tossusarja
12.00 Maaliintulo / 24h sarja
14.00 Palkintojenjako / 24h sarja
15.00 Paluukuljetukset Turkuun ja Tampereelle
Yläneen koululta
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3. KILPAILU- JA HARJOITTELUKIELTOALUE
Oheisessa kartassa punaisella rajattu alue julistetaan kilpailu- ja harjoittelukieltoon 16.12.2018-25.8.2019 väliseksi
ajaksi.
Kielto koskee ainoastaan 24h, 8h MTB ja 8h tossusarjan
kilpailijoita.
4 h kuntosarjan kilpailijat saavat liikkua alueella kilpailujärjestelyjen sitä rajoittamatta sunnuntaihin 18.8.2019 saakka.
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Rajoitus ei kuitenkaan estä
- ajamista alueen läpi karttaan vihreällä merkittyjä
yleisiä teitä (Honkilahdentie, Laajoentie, Heinijoentie)
- melomista/veneilyä alueen isoilla järvillä (Koskeljärvi,
Elijärvi)
- vierailuja alueella sijaitsevissa yksittäisissä kiinteistöissä 		
siten, että vierailuun ei sisälly liikkumista maastossa
pihapiirien ulkopuolella.
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4. KILPAILUKESKUS JA YLÄNEEN KOULU

6. MAJOITUS

Kilpailutoiminnot on sijoitettu kahteen eri paikkaan, kilpailukeskukseen ja Yläneen koululle.

Kilpailijoilla on mahdollista yöpyä pe-la välinen yö Yläneen
koululla lattiamajoituksessa. Omat makuualustat, ei patjoja
järjestäjien puolesta.

Kilpailukeskus sijaitsee maastossa kilpailualueella.
Kilpailukeskuksessa tapahtuvat mm. seuraavat toiminnot:
- lauantain ilmoittautuminen
- karttojen jako
- reitinsuunnittelu
- lähtö
- Hash House (=kisan aikaiset ruokailut)
- kilpailun aikainen huolto
- maaliintulo
- kilpailukortin purku
Yläneen koululla tapahtuvat seuraavat toiminnot:
- Perjantain ilmoittautuminen
- Pe-la lattiamajoitus
- kilpailun jälkeiset ruokailut
- peseytyminen
- palkintojenjako
- paluukuljetusten lähdöt
- la-su lattiamajoitus (4 h & 8 h MTB-sarjat).
Yläneen koululla ulkojalkineet tulee jättää ulkoeteiseen.
Kilpailutoimisto sijaitsee perjantai-illalla Yläneen koululla
ja la-aamusta alkaen kilpailukeskuksessa.
Yläneen koulu ei sijaitse kilpailualueella. Kilpailijat eivät käy
koululla kilpailun aikana. Koululla pe-la välisen yön yöpyvien tulee ottaa kaikki kilpailussa tarvitsemansa varusteet
lauantai-aamulla mukaansa siirtyessään koululta kilpailukeskukseen. Niille pe-la koululla yöpyville, joilla ei ole
omaa autoa/kuljetusta, järjestetään lauantaiaamulla kuljetus koululta kilpailukeskukseen.
Koulun ja kilpailukeskuksen välimatka on 11 km, ajoaika
15 minuuttia.
Yläneen koulu, karttalinkki >>
Opastus kilpailukeskukseen, karttalinkki >>

Kilpailijat voivat halutessaan yöpyä kilpailua edeltävän pela yön myös kilpailukeskuksessa joukkueen omissa teltoissa. Kilpailukeskuksessa on perjantai-iltana saatavilla juomavettä ja käymälät, mutta ei muita palveluita.
4 h & 8h MTB sarjojen kilpailijoiden on mahdollista yöpyä
koululla kilpailun jälkeinen la-su välinen yö.
Joukkueille, jotka kaipaavat korkeampitasoista majoitusta
kilpailua edeltäväksi yöksi, on lähialueilla tarjolla seuraavia,
kilpailun yhteistyökumppaneiden kaupallisia majoituspalveluita:
Kuralan Kartanotila
https://www.kuralankartanotila.fi/
Matkaa kilpailukeskukseen 12 km,
ajoaika 15 minuuttia.
Sieravuori
https://www.sieravuori.fi/
Matkaa kilpailukeskukseen 29 km,
ajoaika 27 minuuttia.
Kummastakin paikasta saa kisaviikonloppuna -10% alennuksen normaalihinnasta, mainitsemalla varauksen yhteydessä olevansa SM-Rogaining -kilpailija. Majoitusvaraukset suoraan palveluntarjoajilta.

7. MAKSULLISET RUOKAILUT
Kilpailijoiden on mahdollista tilata seuraavia maksullisia
ruokailuja:
- Perjantai iltapala, 6 €/hlö
- Lauantai aamupala, 8 €/hlö (koululla)
- Sunnuntai aamupala 8 €/hlö
(4 h/ 8 h MTB-sarjat, jotka yöpyvät koululla la-su yön),

5. JOUKKUEMATERIAALIT

Maksulliset ruokailut tilataan ja maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Joukkueet saavat joukkuemateriaalit ilmoittautuessaan kilpailutoimistossa saavuttuaan paikalle. Tämä tapahtuu perjantaina Yläneen koululla ja lauantaina kilpailukeskuksessa.

Maksullisia ilta-/aamupaloja on mahdollista tilata myös
erikseen 4.8.2019 saakka sähköpostilla osoitteesta
hashhouse@turkurogaining.fi .

Joukkkuemateriaalikuori sisältää mm.:

Kilpailun aikana ja kilpailun maaliintulon jälkeen tarjottavat
ruokailut sisältyvät kilpailun osanonottomaksuun, eikä niitä tarvitse erikseen tilata.

- joukkueen kilpailunumerot
- kilpailunumeron kiinnittämiseen tarkoitetut hakaneulat,
4 kpl/kilpailija
- elektroniset kilpailukortit
- sinetöitävän pussin joukkueen mukaan otettavalle
matkapuhelimelle

8. PYSÄKÖINTI
Autojen pysäköinti tapahtuu kilpailukeskuksessa tienvarsipysäköintinä liikenteenohjaajien opastuksen mukaisesti.
Matkaa kilpailukeskukseen max. 900 metriä. Ei erillistä pysäköintimaksua. Tarkemmat saapumisohjeet Bulletin II:ssa.
Pe-la Yläneen koululla yöpyville on varattu paikoitustilaa
koulun pihalta.
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9. LÄHTÖÖN VALMISTAUTUMINEN

11. KARTTA

Joukkueiden tulee käydä sinetöimässä kilpailukorttinsa kilpailutoimiston sinetöintipisteessä viimeistään puoli tuntia
ennen lähtöä. Kortit sinetöidään järjestäjien toimesta kilpailijoiden ranteisiin siten, että ne eivät ole kilpailun aikana
irroitettavissa.

Kartta on offset-laatua. Tarkemmat tiedot Bulletin II:ssa.

Kilpailijoiden tulee sulkea kisaan mukaan otettava matkapuhelin virrat sammutettuna joukkuemateriaalin mukana
olevaan sinetöintipussiin viimeistään 30 minuuttia ennen
lähtöä.
Tarkemmat ohjeet sinetöinteihin ja lähtöön järjestäytymiseen Bulletin II:ssa.
Sekä kilpailukorttien että puhelinpussien sinetöinnit tarkistetaan maalissa ja rikkoontunut sinetöinti johtaa joukkueen hylkäämiseen, ellei kilpailun JuRy muuta päätä.
Kilpailun lähtö sijaitsee kilpailukeskuksessa.

10. REITINSUUNNITTELU
Kilpailukeskuksessa ei ole mitään sisätiloja reitinsuunnittelua varten.
Reitinsuunnittelu tapahtuu joukkueiden omissa teltoissa.
Teltoille varatun alueen koko on rajallinen ja rikkonainen.
Kompaktille vaellusteltalle löytyy alueelta helpommin tilaa,
kuin isommalle huvila-/leiriteltalle.

4 h sarjalla tulostekartta.
Karttaan on erikseen merkitty kiellettyjä alueita, joilla liikkuminen kilpailun aikana on kielletty. Mallimerkinnät Bulletin II:ssa.

12. KILPAILUMAASTO
Kilpailumaasto jakautuu useampaan tyyppiin. Erityisesti alueen pohjoisosassa on varsinaissuomalaista viljely- ja
kulttuuriseutua. Iso osa alueesta on metsäautoteiden pilkkomaa.
Kilpailumaaston eteläosassa sijaitsee yksi Etelä-Suomen
erämaisimmista alueista, Vaskijärven luonnonpuisto ja sitä
ympäröivät laajat suo- ja metsäalueet.
Kilpailumaasto sisältää lähes kaikkiin mahdollisiin Etelä-Suomen maastotyyppeihin: erämaisia, luonnontilaisia
soita, avokalliomaastoa, viljelysseutua, järvimaisemaa ja –
rantaa sekä havukankaita. Myös suunnistuksellinen vaativuus vaihtelee, erittäin haastavista pienipiirteisistä alueista
selkeisiin maastonmuotoihin.

Niille joukkueille, joilla ei ole omaa telttaa, varataan tilaa
reitinsuunnittelulle pressukatosten alta sateen varalta.
Reitinsuunnittelu joukkueiden omissa autoissa on myös
sallittua. Autoja ei saa liikuttaa metriäkään sen jälkeen, kun
kyseisen sarjan kartanjako on alkanut. Auton liikuttelu kartanjaon alkamisen jälkeen sulkee joukkueen pois kilpailusta, ellei kilpailun JuRy tapauskohtaisesti muuta päätä.

Karttapaloja kilpailumaastosta (ei oikeassa mittakaavassa)
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13. RASTIEN MERKINTÄ

17. HASH HOUSE

Rastit on merkitty maastoon oranssi-valkoisilla rastilipuilla.
Kullakin rastilla on sähköinen leimausyksikkö, jolla kilpailijat leimaavat kilpailukorttinsa. Kullakin rastilla on lisäksi
mekaaninen pihtileimasin, jonka leimalla kilpailijat voivat
todistaa käyneensä rastilla siinä tapauksessa, jos sähköinen
leimausyksikkö on epäkunnossa.

Kilpailijat voivat käydä kilpailun kuluessa syömässä
kilpailukeskuksessa sijaitsevassa Hash Housessa.

Kuvalliset rastimääritteet on painettu karttaan ja ne on
saatavilla myös irrallisina.

Hash House palvelee joukkueita seuraavalla aikataululla:
La 14.00 - 17.00
tarjolla kylmää välipalaa

14. JOUKKUEEN HAJAANTUMINEN JA
RASTEILLA LEIMAAMINEN

La 17.00 - Su 11.00
tarjolla sekä kylmää että
lämmintä ruokaa

Joukkueen jäsenten pitää pysyä 20 metrin säteellä toisistaan koko kilpailun ajan, pois lukien se aika, jolloin joukkue
kokonaisuudessaan oleskelee kilpailukeskuksessa.

Tarkempi menu Bulletin II:ssa.

Joukkueen kaikkien jäsenten tulee suorittaa leimaus kullakin rastilla 90 sekunnin sisällä.
Joukkueet eivät saa levätä 100 metriä lähempänä rastia, ellei rasti ole juomarasti.

15. RASTIEN PISTEYTYS JA KILPAILUN
PISTELASKU
Pisteytystapa kerrotaan Bulletin II:ssa.

16. JUOMARASTIT
Kilpailumaastossa on juomarasteja, joiden lukumäärä ja
kuvaustapa tarkennetaan Bulletin II:ssa. Juomarasteilla on
tarjolla vettä.

Kilpailijat voivat käydä syömässä Hash Housessa niin paljon ja niin usein kuin haluavat kilpailun ollessa käynnissä.
Kappaletavaroiden saantia voidaan kuitenkin tapauskohtaisesti säännöstellä, esim. max x kpl banaaneja/hlö. Kaikki Hash Housesta otettu ruoka pitää syödä Hash Housen
erikseen merkityllä ruokailualueella. Mitään ruokaa ei saa
viedä pois merkityltä ruokailualueelta. Tällä varmistamme
ruuan riittävyyden kaikille.
Hash House palvelee kunkin sarjan kilpailijoita vain ko.
sarjan kilpailun ollessa käynnissä. Maaliintulon jälkeiset
ruokailut tapahtuvat kaikilla sarjoilla Yläneen koululla Hash
Housen aukioloajoista riippumatta.
Tällä varmistamme, että Hash Housen kapasiteetti riittää
palvelemaan niitä sarjoja, joiden kilpailu on vielä käynnissä.
Hash Housessa kilpailun kuluessa sekä Yläneen koululla
kilpailun jälkeen tarjottavat ruuat sisältyvät kilpailun osanottomaksuun.

Joukkueet voivat lisäksi jättää omia juomapullojaan järjestäjien kuljetettavaksi ennalta määrätyille juomarasteille.
Tarkemmat ohjeet Bulletin II:ssa.
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18. YHTEISKULJETUKSET
Kilpailuun järjestetään maksulliset yhteiskuljetukset:
- Tampereelta lauantaina 24.8.2019 klo 06.00
- Turusta lauantaina 24.8.2019 klo 07.00
Paluukuljetukset lähtevät Yläneen koululta Turkuun ja
Tampereelle sunnuntaina 25.8.2019 klo 15.00.
Meno-paluukuljetuksen hinta on Turusta 20 €/hlö ja Tampereelta 25 €/hlö. Bussin kyytiin voi nousta myös reitin varrella olevilta bussipysäkeiltä, mutta hinta on sama.
Yhteiskuljetuksiin ilmoittautuminen ja maksaminen tapahtuu kilpailun ilmoittautumisen yhteydessä.
Lisäksi Pääkaupungin Partiolaiset ry (PäPa) järjestää kilpailuun maksullisen yhteiskuljetuksen pääkaupunkisedulta,
mikäli kysyntää on riittävästi. PäPa:n meno-paluukuljetuksen hinta on max. 35 €.

Joukkueet saavat käydä vapaasti täydentämässä/huoltamassa varusteitaan omalla huoltoteltallaan kilpailun aikana.

20. TULENTEKO JA KEITTIMIEN KÄYTTÖ
Kilpailualueen merkittyjen vaellusreittien varrella on joitain yleisiä nuotiopaikkoja, joissa avotulenteko on sallittu,
mikäli metsäpalovaroitus ei ole voimassa. Nämä paikat
on merkitty kilpailukarttaan. Mallimerkinnät Bulletin II:ssa.
Muualla, kuin karttaan merkityillä tulentekopaikoilla avotulenteko on kielletty. Tulentekopaikkojen polttopuutilanne pyritään varmistamaan ennen kilpailua, mutta järjestäjät eivät kuitenkaan takaa, että kaikilla tulentekopaikoilla
on polttopuuta.
Kilpailukeskuksessa on yöaikaan järjestäjien ylläpitämä
nuotio, jossa voi tarvittaessa käydä lämmittelemässä ja
kuivattelemassa vaatteitaan.
Joukkueiden omien retkikeittimien käyttö on sallittu kaikkialla kilpailumaastossa riittävää varovaisuutta noudattaen.

PäPan kuljetukseen ilmoittaudutaan SP:n ilmoittautumisjärjestelmä Kuksan kautta 4.8.2019 mennessä. Linkki
ilmoittautumiseen julkaistaan kilpailun ilmoittautumisjärjestelmässä 15.1.2019.

Maaston erityisen mahdollisen kuivuuden aikana asiasta
saatetaan ohjeistaa tarkemmin, tarvittaessa vasta kilpailuviikolla.

19. VARUSTEET

21. GPS-SEURANTA

Pakolliset henkilökohtaiset varusteet:
- merkinantopilli
- heijastin (24 h & 8 h sarjat)
- pyöräilykypärä (8 h MTB-sarja)

Osalla sarjoista on käytössä gps-seuranta. Järjestäjien
määräämien sarjojen joukkueiden on kannettava järjestäjien toimittamaa gps-laitetta mukanaan koko kilpailun
ajan. Laitetta ei saa sammuttaa. Laite painaa akun kanssa
93 grammaa.

Pakolliset joukkuekohtaiset varusteet:
- matkapuhelin, virrat sammutettuna ja sinetöitynä
kilpailumateriaalin mukana tulevassa pussissa
- EA-varusteet (sideharsoa, laastaria, rakkolaastaria,
urheiluteippiä)
Suositeltavat henkilökohtaiset varusteet:
- juomapullo tai -pussi
- evästä, esim. energiapatukoita, energiageeliä
- kompassi
- valaisin, esim. otsalamppu (24 h & 8 h tossusarja)
- tuulen- ja vedenpitävä päällystakki (säätilanteen mukaan)
Suositeltavat joukkuekohtaiset varusteet:
- puukko ja tulitikut (vedenpitävästi pakattuna)
- pelastushuopa (kylmällä kelillä, hypotermian/
onnettomuuksien varalle, 24 h & 8 h -sarjat)
- vaellusteltta tai vastaava (reitinsuunnitteluun ja 24 h
kisassa lisäksi joukkueen omaksi huoltoteltaksi
kilpailukeskuksessa)
8 h MTB-sarjan kilpailijoiden on pidettävä kypärää päässään aina liikkeellä ollessaan, myös juostessaan/kävellessään ilman pyörää. Kypärää ei tarvitse pitää päässä kilpailukeskusalueella ilman pyörää liikuttaessa.
Kaikki pakolliset varusteet on kuljetettava mukana koko kilpailun ajan. Joukkueet saavat jättää kilpailun aikana muita,
kuin pakollisia varusteita maastoon kilpailun ajaksi, mutta
ne on tuotava joukkueen mukana maaliin. Maastoon ei saa
viedä mitään varusteita ennen kilpailun alkua.
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Seurattavat sarjat ilmoitetaan Bulletin II:ssa.
Joukkueiden reitit tulevat olemaan netissä kotikatsomoiden ja huoltajien seurattavina kisan aikana. Reitit näytetään viivästettyinä väärinkäyttömahdollisuuden minimoimiseksi. Gps-seurannan nettilinkki julkaistaan kilpailun
www-sivuilla 24 h sarjan lähdön jälkeen.
GPS-seuranta on yleisön ja huoltajien nähtävillä myös kilpailukeskuksen screenillä.

22. TOIMINTA HÄTÄTILANTEISSA
Hätätilanteissa kilpailijoiden on sallittua käyttää mukanaan
olevaa sinetöityä puhelinta. Mikäli kyseessä on välitön
hengenvaara, tulee soittaa suoraan yleiseen hätänumeroon 112.
Mikäli kyseessä ei ole hengenvaara, tulee soittaa kilpailutoimiston numeroon +358 44 575 9223, jossa on 24 h
EA-päivystys koko kisan ajan. Tallettakaa numero puhelimenne muistiin ennen kilpailua. Numero löytyy myös kilpailukartasta.
Joukkueilla on lupa käyttää puhelinta myös ilmoittaakseen
asiasta numeroon +358 44 575 9223, mikäli huomaavat
esim. rastipisteen tuhotun/tuhoutuneen tai veden loppuneen juomarastilta.
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23. TOIMINTA MAALISSA

29. LIIKUNTASETELIEN KÄYTTÖ

Kilpailun maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. Kilpailuaika
päättyy joukkueen viimeisen jäsenen maalileimaukseen.

Kilpailun osallistumismaksu on mahdollista maksaa myös
seuraavilla maksutavoilla:

Maalileimauksen jälkeen kilpailijat ohjataan tarkistuspisteeseen, jossa tarkistetaan matkapuhelimen ja kilpailukorttien sinetöinnit, jonka jälkeen kilpailijat ohjataan edelleen
kilpailukortin purkuun tulostoimistoon.

- Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit
- Smartum-verkkomaksu. Verkkomaksulinkki:
https://oma.smartum.fi/fi/venues/12867
- Virikesetelelit

Kilpailukortin purun jälkeen kilpailijat luovuttavat kilpailukortit tulostoimistoon.

Liikunta-/kulttuuri-/virikeseteleitä käytettäessä setelit on
postitettava ilmoittautumisen yhteydessä järjestelysihteerille: IVK / Jenna Viherlaakso, Pellonperänkatu 1 G 61,
20740 Turku. Muistathan laittaa postin mukana myös tiedon, kenen maksusta on kyse.

Tämän jälkeen kilpailijat ottavat kaikki varusteensa mukaansa kilpailukeskuksesta ja siirtyvät Yläneen koululle
omilla autoillaan. Niille kilpailijoille, joilla ei ole omaa autoa, järjestetään kuljetus koululle.

24. KANTTIINI
Kilpailukeskuksessa on Hash Housen yhteydessä maksullinen kanttiini, josta yleisö ja joukkueiden huoltajat voivat
ostaa ruoka-annoksia, kahvia ja pullaa. Maksuvälineenä
käyvät sekä käteinen että pankkikortti.

25. ENSIAPU

30. ILMASTO
Vuosina 2014-2018 kilpailualueella 24.-25.8. vuorokauden

Kilpailukeskuksessa päivystää EA-piste koko kilpailun ajan.

26. PESEYTYMINEN JA KÄYMÄLÄT
Peseytyminen tapahtuu kilpailun jälkeen Yläneen koululla.
Koululla majoittuvat voivat käyttää koulun peseytymistiloja
myös perjantai-iltana ja lauantai-aamulla ennen kilpailua.
Kilpailukeskuksessa on käymälät ja Yläneen koululla WC:t.

27. TULOKSET
Tulokset julkaistaan kilpailukeskuksessa niiden valmistuttua ja ne toimitetaan sarjoittain myös Yläneen koululle.
Kilpailun jälkeen tulokset ovat nähtävissä kilpailun www-sivuilla.

28. PALKINTOJENJAKO
Palkintojenjako tapahtuu sarjoittain Yläneen koululla kaksi
(2) tuntia kunkin sarjan kilpailuajan päättymisen jälkeen.
24 h sarjassa jaetaan mitalit kolmelle parhaalle joukkueelle
kussakin sarjassa.
Jaettavien tavarapalkintojen määrä riippuu kunkin sarjan
osanottajamäärästä.
Suomen Partiolaiset ry:n mestaruuskilpailuihin osallistuville joukkueille jaetaan joukkuekohtaiset plaketit kunkin
sarjan kolmelle parhaalle joukkueelle. Partiopiirien välinen
kiertopalkinto luovutetaan voittajapiirin edustajalle.
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Liikuntasetelit/-maksut ovat henkilökohtaisia. Joukkueen
maksun voi maksaa myös osittain liikuntaseteleillä esim.
siten, että yksi joukkueen jäsen maksaa liikuntaseteleillä
ja muut jäsenet normaalisti. Käyttäessäsi liikuntaseteleitä
laita ilmoittautumisen lisätietoja-kohtaan maininta kenen/
keiden joukkueen jäsenten maksu maksetaan liikuntaseteleillä tai Smartum-verkkomaksulla.

- alimman lämpötilan keskiarvo kilpailualueella on 10,7
astetta, vaihdellen 6,5 ja 15 asteen
välillä.
- keskilämpötilan keskiarvo on
15,7 astetta, vaihdellen 11 ja 20
asteen välillä.
- ylimmän lämpötilan keskiarvo
on 21,5 astetta, vaihdellen 16 ja
25 asteen välillä.
Vuosien 2009-2018 tilastojen mukaan on todennäköisempää, että elokuun viikonloppuna Yläneellä sataa jonkun
verran vettä, kuin se, että vettä ei sataisi ollenkaan viikonlopun aikana.
Aurinko laskee lauantaina 24.8.2019 klo 21:02 ja nousee
sunnuntaina 25.8.2019 klo 06:04. Hämärän kesto on 50 minuuttia.

31. VALOKUVAUS
Kilpailijoita tullaan valokuvaamaan järjestäjien toimesta
kilpailun aikana ja valokuvia tullaan julkaisemaan kilpailun
www-ja facebooksivuilla siten, että henkilöt ovat kuvista
tunnistettavissa. Kuvien yhteydessä saatetaan julkaista
myös kilpailijan ja/tai joukkueen nimi. Kuvia luovutetaan
myös lehdistön käyttöön ja kuvia voidaan käyttää tulevien
kisojen markkinointimateriaaleissa. Ilmoittautumalla kilpailuun kilpailija antaa luvan kuviensa julkaisemiseen. Mikäli kilpailija ei halua, että hänen kuviaan julkaistaan, tulee
asiasta ilmoittaa etukäteen sähköpostitse järjestelysihteerille osoitteeseen sm2019@turkurogaining.fi perjantaihin
23.8.2019 klo 18.00 mennessä.

Finnish Rogaining Championships 24.-25.8.2019

32. LÖYTÖTAVARAT

SP:n mestaruuskilpailujen osalta noudatetaan lisäksi
SP:n rogaining-mestaruuskilpailujen sääntöjä.

Löytötavaroita voi kilpailun aikana tiedustella kilpailutoimistosta ja kilpailun jälkeen järjestelysihteeriltä
sm2019@turkurogaining.fi

35. JÄRJESTÄJÄT JA YHTEYSTIEDOT
Kilpailun järjestävät yhteistyössä
Ilpoisten Vuorenkävijät ry ja
Turun Metsänkävijät ry.

33. ILMOITTAUTUMINEN, SARJAT
JA MAKSUT
Ilmoittautuminen aukeaa 15.1.2019 kilpailun www-sivuilla
osoitteessa turkurogaining.fi/sm2019 .

SP:n rogainingmestaruuskilpailujen
osalta virallinen järjestelyoikeus on
Ilpoisten Vuorenkävijät ry:llä.

Sarjajako
- 24h, 24 tunnin sarja jalan (SM-sarja & SP:n aikuisten
sarjojen mestaruudet)
- 8h, 8 tunnin sarja jalan
- 8h MTB, 8 tunnin maastopyöräsarja
- 4h, 4 tunnin kuntosarja & SP:n juniorisarjojen mestaruudet

Kilpailutoimisto: gsm +358 44 575 9223

Ikäsarjat (24 h)
MO
WO
XO
MY
WY
XY
MV
WV
XV
MSV
WSV
XSV
MUV
WUV
XUV

Kilpailutoimiston numero on käytössä vain kilpailuviikonloppuna. Ennen kilpailua puhelinyhteydet suoraan kilpailunjohtajaan.

Miehet avoin
Naiset avoin
Seka avoin
Miehet alle 23 vuotta
Naiset alle 23 vuotta
Seka alle 23 vuotta
Miehet 40+
Naiset 40+
Seka 40+
Miehet 55+
Naiset 55+
Seka 55+
Miehet 65+
Naiset 65+
Seka 65+

www.turkurogaining.fi/sm2019

facebook.com/turkurogaining
https://www.facebook.com/events/525957441158650/

8h MTB ikäsarjat: MO, WO, XO

Twitter: @turkurogaining
https://twitter.com/turkurogaining

Osanottomaksut
maksettu 31.3
mennessä
24 h
8 h MTB
8h
4h

Kilpailunjohtaja 		
Järjestelysihteeri
Juha Nappu 		
Jenna Viherlaakso
gsm +358 40 500 5522
sm2019@turkurogaining.fi sm2019@turkurogaining.fi

maksettu 31.5
mennessä

maksettu 4.8.
mennessä

80 €/hlö
60 €/hlö
60 €/hlö
45 €/hlö

95 €/hlö
70 €/hlö
70 €/hlö
55 €/hlö

70 €/hlö
50 €/hlö
50 €/hlö
35 €/hlö

Hashtag: #smroga2019

Tarkemmin kilpailukutsussa.

34. SÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan kansainvälisen Rogaining-liiton
(IRF) kilpailusääntöjä. IRF:n kilpailusäännöt sekä mahdolliset poikkeukset sääntöihin löytyvät kilpailun www-sivuilta.
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35. OHEISTUOTTEET
Kilpailijoiden on mahdollista tilata itselleen
tekninen, materiaaleiltaan laadukas ”Finnish
Rogaining Championships” T-paita. Paita on
Trimtexin RUN-mallia. Paita on saatavilla sekä
miesten että naisten mallina. Paidan hinta on
35 €.
Paidassa on etupuolella teksti ”Finnish Rogaining
Championships” ja selkäpuolella teksti:
”Turku Rogaining”.
Paidan voi tilata joko ilmoittautumisen yhteydessä tai
erikseen sähköpostilla järjestelysihteeriltä
sm2019@turkurogaining.fi .
Paita tulee tilata ja maksaa 31.5.2019 mennessä.
Tilatut paidat ovat noudettavissa kilpailutoimistosta
joukkueiden saapuessa kisakeskukseen.
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36. PUOLUSTAVAT MESTARIT
SM Rogaining
8.-9.9.2018 Jämi

Suomen Partiolaiset ry:n mestaruuskilpailut
27.5.2018 Raisio

24 h

2h

MO
KARVAJALAD!
		

Reigo LEHTLA		
Alexander TONIS

EST
RUS

JH
Turun Metsänkävijät Karhunen Antti
		
Kääriäinen Sami

MV
KARVAJALAD!
		

Reigo LEHTLA		
Alexander TONIS

EST
RUS

JD
Raision KilliNallit
		

Lähteenmäki Inka L-SP
Alanen Anna
L-SP

MSV
Festina Lente
		

Sulev Kuiv			
EST
Peep Eomois		EST

JHD
Jaakon Samoojat
		

Koskela Olli
Ollola Anna

MUV UV Sepot
		

Keijo Lakkinen		
FIN
Harri Mäkelä		FIN

JH1518 Turun Sinikotkat
		

Holmroos Sakari L-SP
Röntynen Leevi L-SP

WO

Tanja Rannila		
Anne Polso			

JD1518 Lätynkääntäjät
		

Kolehmainen S.
Suojanen E

Nummela Luukas Häme
Latva Raakkel
Häme

Team Iida
Finland

FIN
FIN

L-SP
L-SP

Häme
Häme

L-SP
L-SP

WV
AMBER FOX
		

Ilze Kremere		
LAT
Ieva Simsone		LAT

JHD14 Oriveden Eräsudet
		

WSV
zola
		
		

Molotkova Zoia
Elena Lisenenkova
Larisa Uspenskaya

RUS
RUS
RUS

Partiopiirien välinen kilpailu: Lounais-Suomen Partiopiiri

XO

Pirunvuoren
Ponnistus

Tarja Törmikoski
Kai Törmikoski		

FIN		
FIN

XV

Pirunvuoren
Ponnistus

Tarja Törmikoski
Kai Törmikoski		

FIN		
FIN

XSV
Rekolan Raikas Helena Haapomaa
FIN
		
Eki Haapomaa		FIN

8 h MTB
8MTBMO Tiirismaan
Tamppaajat

Antti Nousiainen
Jaakko Soivio 		

FIN
FIN

8MTBWO Puuppola rules Kaisu Soivio		
FIN
		
Arja Nuolioja		FIN
8MTBXO Muurlan Vihuri Marko Jaatinen		
FIN
		
Satu Jaatinen		FIN
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37. YHTEISTYÖSSÄ
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38. LISÄKSI SUOSITTELEMME

Street-O
- kaupunkisuunnistusta
keskiviikko-iltaisin
Turussa läpi talven.
https://www.tume.fi/street-o/

www.turkurogaining.fi
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