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Tervetuloa
Pöytyälle!
PÖYTYÄ – TULEVAISUUDEN KOTIPESÄ
Kiitos, että olette tulleet vierailemaan Pöytyälle. Olemme yrittäjäystävällinen kunta, joka
tekee rohkeita valintoja paremman tulevaisuuden puolesta. Rakennamme tulevaisuutta
elinvoiman, hyvinvoinnin ja kehittyvän kunnan näkökulmista. Elinvoimamme syntyy asukkaista ja
yrityksistä, hyvinvointia luomme asiakaslähtöisistä palveluista ja aktiivisesta yhteisöstä sekä
kehitämme kuntaorganisaation menestystä arjen hyvällä johtamisella.
Meillä elinvoiman ja hyvinvoinnin rakentaminen on konkreettista. Kunta investoi vuoteen 2021
mennessä lähes 30 miljoonaa euroa kunnan kehittämiseen muun muassa rakennuttamalla
kuntaan kaksi uutta yhtenäiskoulua ja lukion. Eri-ikäisten kuntalaisten arki on meillä sujuvaa ja
palvelut löytyvät läheltä.
Kunnan uudistuneilta www-sivuilta löydät palvelukuvauksiamme ja yhteystietomme.
Pöytyän kunnan ajankohtaisia asioita löydät myös sosiaalisesta mediasta seuraavista kanavista:
▪ Twitter, Instagram, Facebook tunnisteella @poytyankunta
Vapaa-ajan viettomahdollisuuksia meiltä löytyy myös runsaasti; Kurjenrahkan kansallispuisto,
Luontokapinetti, Haukkavuoren maastoliikuntakeskus ja lukemattomat reitistöt löytyvät
alueeltamme. Kulttuurin tekeminen on meillä myös monilla aloilla voimissaan. mm.
kuvataidekoulu Kajossa voi opiskella taiteen taiteenperusopetuksessa ja musiikin osaaminen on
Pöytyän vahvuus. Vilkas kolmas sektori mahdollistaa kuntalaisille monipuoliset harrastukset ja
esimerkiksi Himolan ja Pöytyän kesäteatterit ovat tunnettuja koko maakunnassa.
ITE-taitelija Kyösti Iitin Enkelipuisto on unohtumaton elämys, Helyjä ja heinäseipäitä myyntinäyttely kokoaa samaan paikkaan taitajien töitä ja kunta sijaitsee kulttuurihistoriallisesti
merkittävällä alueella. Turkuun on matkaa reilu puoli tuntia, joten monipuoliset mahdollisuudet
löytyvät myös läheltä. Olemme myös Kylien Pöytyä – meiltä löytyy vireää kylätoimintaa ja aitoa
yhteisöllisyyttä.
Toivotan Teidät tervetulleiksi rogainingin SM-kilpailuihin Pöytyän Yläneelle 24.-25.8.2019.
Anu Helin
kunnanjohtaja
Pöytyän kunta
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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

... lauantai jatkuu

Perjantai 23.8.2019

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

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
Lauantai 24.8.2019

Sunnuntai 25.8.2019

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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07.00 Maaliintulo / 8h tossusarja
07.00 Ruokatarjoilu Yläneen koululla maaliintulleille alkaa
(8h & 24 h -sarjat)
09.00 Palkintojenjako / 8h tossusarja
11.00 Hash House sulkeutuu
12.00 Maaliintulo / 24h sarja
14.00 Palkintojenjako / 24h sarja
15.00 Ruokatarjoilu Yläneen koululla päättyy
15.00 Paluukuljetukset Turkuun ja Tampereelle
Yläneen koululta
16.00 Yläneen koulu suljetaan
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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.

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.

4 h kuntosarjan kilpailijat saavat liikkua alueella kilpailujärjestelyjen sitä rajoittamatta sunnuntaihin 18.8.2019 saakka.
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4. KILPAILUKESKUS JA YLÄNEEN KOULU
Kilpailutoiminnot on sijoitettu kahteen eri paikkaan, kilpailukeskukseen ja Yläneen koululle.

matkapuhelimelle
- etukäteen ostetut aamu-/iltapalalipukkeet
- Vapaaliput Yläneen luontokapinettiin
- Pöytyän kunnan terveiset

Kilpailukeskus sijaitsee maastossa kilpailualueella.

6. MAJOITUS

Kilpailukeskuksessa tapahtuvat mm. seuraavat toiminnot:
- lauantain ilmoittautuminen
- karttojen jako
- reitinsuunnittelu
- lähtö
- Hash House (=kisan aikaiset ruokailut)
- kilpailun aikainen huolto
- maaliintulo
- kilpailukortin purku

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

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.

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.

Kilpailijat saavat halutessaan jäädä kilpailun jälkeen lepäämään omiin telttoihinsa kilpailukeskukseen, mikäli kokevat
olevansa niin väsyneitä, että eivät turvallisuussyistä halua
lähteä heti ajamaan autoilla.

7. MAKSULLISET RUOKAILUT

Koulun ja kilpailukeskuksen välimatka on 11 km, ajoaika
15 minuuttia.

- 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)

Kilpailukeskuskartta löytyy Bulletinin sivulta 16.
Yläneen koulu, karttalinkki >>
Opastus kilpailukeskukseen, karttalinkki >>

5. JOUKKUEMATERIAALIT
Joukkueet saavat joukkuemateriaalit ilmoittautuessaan kilpailutoimistossa saavuttuaan paikalle. Tämä tapahtuu perjantaina Yläneen koululla ja lauantaina kilpailukeskuksessa.
Joukkkuemateriaalikuori sisältää mm.:
- joukkueen kilpailunumerot
- kilpailunumeron kiinnittämiseen tarkoitetut hakaneulat,
4 kpl/kilpailija
- sinetöitävän pussin joukkueen mukaan otettavalle
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Kilpailijoiden on mahdollista tilata seuraavia maksullisia
ruokailuja:

Aamupala: Kahvi, tee, mehu, puuro, leipä + päälliset (juusto, leikkele, salaatti, kurkku, tomaatti), jogurtti, hedelmä,
kananmuna.
Iltapala: Tee, lämpimät leivät, hedelmäinen rahka.
Maksulliset aamu- ja iltapalat on pitänyt tilata 4.8. mennessä. Aamu- ja iltapaloja ei voi enää tilata.
Kilpailun aikana ja kilpailun maaliintulon jälkeen tarjottavat
ruokailut sisältyvät kilpailun osanonottomaksuun, eikä niitä tarvitse erikseen tilata.
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8. SAAPUMINEN JA PYSÄKÖINTI
Autojen pysäköinti tapahtuu kilpailukeskuksessa tienvarsipysäköintinä liikenteenohjaajien opastuksen mukaisesti.
Matkaa kilpailukeskukseen max. 900 metriä. Ei erillistä pysäköintimaksua.
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Autot pysäköidään vain yhdelle puolelle tietä. Honkilahdentielle tulee ajaa vain tien 2020, Mynämäentien kautta.
Honkilahdentie on kilpailijoille yksisuuntainen. Kilpailukeskusta lähestyttäessä Honkilahdentien nopeusrajoitus on
30 km/h.
Pe-la Yläneen koululla yöpyville on varattu paikoitustilaa
koulun pihalta.
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9. KARTANJAKO JA LÄHTÖÖN VALMISTAUTUMINEN

nen siirtyä takaisin lähtöalueelle sisäänmenoportin kautta
ja suorittaa uudestaan kohtien 1.-5. toimenpiteet.

Kartanjako tapahtuu kilpailun lähtöalueella, joka sijaitsee
kilpailukeskuksessa. Sarjakohtainen jakoaikataulu käy ilmi
Bulletinin kohdasta ”2. yleisaikataulu.” Tullessaan kartanjakoon kilpailijalla tulee olla kilpailunumero näkyvillä.
Numerottomia kilpailjoita ei päästetä kartanjakoalueelle.
Ruuhkan pienentämiseksi joukkueen yksi jäsen voi noutaa
joukkueen kaikkien jäsenten kartat. Kilpailijat päästetään
kartanjakoalueelle 10 minuuttia ennen kartanjaon alkua.
Joukkueen kaikkien jäsenten kartat ovat joukkueen kilpailunumerolla varustetussa karttamuovissa. Karttojen ottoon
annetaan erillinen lupa ja asia ohjeistetaan kenttäkuulutuksella. Kartat saatuaan joukkueet voivat vapaasti siirtyä
suunnittelemaan oma reittiään. Kartanjako päättyy kartanjakoalueella yksi (1) tunti kartanjaon alkamisen jälkeen, pl.
4h -sarja, jossa jako päättyy 20 min. kartanjaon alkamisen
jälkeen. Sen jälkeen vielä noutamattomat kartat voi noutaa
kilpailutoimistosta.

Sekä kilpailukorttien että puhelinpussien sinetöinnit tarkistetaan maalissa ja rikkoontunut sinetöinti johtaa joukkueen hylkäämiseen, ellei kilpailun Jury muuta päätä.
.

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. Kilpailukortit eivät ole joukkuemateriaalien
mukana, vaan kilpailija saa korttinsa kilpailutoimiston sinetöintipisteestä. Kilpailukorttien sinetöinnin yhteydessä
joukkueelle jaetaan gps-seurantalaite. Tarkistakaa, että
saamanne SI-kilpailukortin ja gps-laitteen numerot vastaavat joukkueen kilpailunumerolappuun tulostettuja numeroita.
Kilpailijoiden tulee sulkea kisaan mukaan otettava matkapuhelin virrat sammutettuna joukkuemateriaalin mukana
olevaan sinetöintipussiin viimeistään 30 minuuttia ennen
lähtöä. Pussin pintamateriaali itsessään on vedenpitävä,
mutta pussin sinetöintiteippi ei ole vedenpitävä.
Kilpailun lähtö sijaitsee kilpailukeskuksessa. Joukkueet kulkevat lähtöalueelle erillisen sisäänmenoportin kautta, minkä jälkeen suoritetaan seuraavat toimenpiteet:
1. Kilpailukorttien sinetöinnin tarkistus
2. Pakollisten varusteiden tarkistus
3. Kiellettyjen varusteiden tarkastus (ks. kappale 		
34., säännöt ja sääntötulkinnat)
4. Kilpailukortin nollaus
5. Kilpailukortin aktivointileimaus
6. Lähtöleimaus
Koko joukkueen on siirryttävä lähtöön yhdessä samaan aikaan, saman tarkastuslinjan kautta, jotta pakollisten joukkuevarusteiden tarkastus saadaan tehtyä sujuvasti. Lähtöprosessin sujuvuuden varmistamiseksi ja viime hetken
ruuhkien välttämiseksi kilpailjoiden tulee saapua lähdön
sisäänmenoportille viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöä.

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.
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.
Tietokoneiden, tablettien, älypuhelimien ja muiden vastaavien elektronisten laitteiden käyttö reitinsuunnittelussa
on kielletty. Kilpailun järjestäjllä on oikeus valvoa tämän
ehdon toteutumista esim. katsomalla telttojen ja autojen
sisälle.
Reitinsuunnittelu tulee tapahtua kilpailukeskuksen alueella, johon lasketaan mukaan myös autojen pysäköintialue.

11. KARTTA
Rogaining-kartta vuodelta 2019, mittakaava 1:30 000, käyräväli 5 m., koko A1 (594 x 840 mm). Kartta on offset-laatua. 4 h sarjalla tulostekartta, koko A3.
Kartta on tulostettu veden- ja repäisynkestävälle paperille.
Joukkueen jokainen jäsen saa oman kartan.
Vaikka karttapaperi itsessään on vedenpitävä, painatus
ei kestä pidempiaikaista liotusta vedessä ja sen jälkeistä
hankausta. Sadekelillä järjestäjät suosittavat karttamuovin
käyttöä. Kullekin kilpailijalle on järjestäjien toimesta varattu yksi (1) A2-kokoinen karttamuovi, johon kilpailukartta
mahtuu puoliksi taitettuna. 4h -sarjan kilpailijoille on varattu A3-koon karttamuovi.
Karttaan on erikseen merkitty kiellettyjä alueita, joilla liikkuminen kilpailun aikana on kielletty.
Kielletyn alueen mallimerkintä:

Lähtöleimauksen puuttuminen aiheuttaa joukkueen hylkäämisen kilpailusta, ellei kilpailun Jury muuta päätä.
Siirryttyään lähtöalueelle kilpailija ei saa poistua lähtöalueelta ennen lähtölaukausta. Mikäli kilpailija pakottavista
syistä johtuen joutuu poistumaan lähtöalueelta, tulee hä-
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Tonttimaaksi oliivinvihreällä merkityt alueet ovat kiellettyä aluetta. Tontin sivuitse kulkevaa tietä/metsäautotietä
saa kulkea. Joissakin sallituissa tontin läpikulkupisteissä on
tonttimaan merkki poistettu, jotta läpikulun luvallisuus tulee kilpailijoille selväksi.

12. KILPAILUMAASTO JA LIIKKUMISRAJOITUKSET
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.

Kaikki pellot ja niityt ovat kiellettyä aluetta. Järjestäjät
valvojat tämän säännön noudattamista gps-seurannalla.
Koko kilpailualueella ei ole järkeviä reitinvalintavaihtoehtoja, joissa olisi pellonylityksiä. Pellot ja niityt on merkitty
karttaan keltaisella värillä:

Kilpailumaasto
sisältää
lähes
kaikkiin
mahdollisiin
Etelä-Suomen maastotyyppeihin: erämaisia, luonnontilaisia
soita, avokalliomaastoa, viljelysseutua, järvimaisemaa ja
–rantaa sekä havukankaita. Valtaosa alueen metsistä on
metsätalouden piirissä, joten eri-ikäisiä taimikoita ja tiheikköjä on paljon. Myös suunnistuksellinen vaativuus vaihtelee, erittäin haastavista pienipiirteisistä alueista selkeisiin
maastonmuotoihin.
Vaskijärven luonnonpuistossa liikkuminen karttaan merkityn polun ulkopuolella on ehdottomasti kielletty. Järjestäjät valvovat kiellon noudattamista gps-seurannan avulla
ja luonnonpuiston poluilla tapahtuvalla valvonnalla. Maastossa luonnonpuiston rajoilla on infotaulut, jotka kertovat
luonnonpuiston alueen alkamisesta ja muistuttavat sääntöjen noudattamisesta. Kaikkia karttaan merkittyjä kielletyn alueen merkintöjä on ehdottomasti noudatettava. Tätä
valvotaan gps-valvonnan ja maastossa tapahtuvan seurannan avulla. Kielletyille alueille poikkeaminen johtaa kilpailijan suorituksen hylkäämiseen.
Kilpailualueella sijaitsevia taimikoita ei saa turmella.

Kilpailun lähtö on merkitty karttaan kolmiolla ja maali kaksoisympyrällä. Lähtö ja maali sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan, minkä takia lähtö- ja maalimerkinnät ovat osittain
päällekkäisiä, Hash House sijaitsee lähdön ja maalin yhteydessä kilpailukeskuksessa.

Erityisesti kilpailijoita pyydetään huomioimaan, että maastoon ei saa jättää mitään roskia.
Vaskijärven luonnonpuiston pitkospuut saattavat olla erittäin huonossa kunnossa. Kilpailijoita pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta pitkospuilla liikkuessaan.
MTB-sarjalaisten erityisliikkumisrajoitukset kappaleessa 37
sivulla 14.
Kahdella Vaskijärven luonnonpuiston reitin varrella olevalla taukopaikalla on postilaatikossa luonnonpuiston vieraskirja, joihin kilpailijoiden toivotaan tekevän asianmukaisen
merkinnän käynnistään.
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Karttapaloja kilpailumaastosta (ei oikeassa mittakaavassa)

13. RASTIEN MERKINTÄ JA LEIMAUSJÄRJESTELMÄ
Rastit on merkitty maastoon oranssi-valkoisilla rastilipuilla
ja heijastimilla. Kullakin rastilla on sähköinen leimausyksikkö, jolla kilpailijat leimaavat kilpailukorttinsa. Kaikilla
rasteilla on vain yksi elektroninen leimasin. Tämä kannattaa huomioida nimenomaan kisakeskusta lähinnä olevilla
rasteilla LÄHDÖN YHTEYDESSÄ. Kullakin rastilla on lisäksi
mekaaninen pihtileimasin, jonka leimalla kilpailijat voivat
todistaa käyneensä rastilla siinä tapauksessa, jos sähköinen
leimausyksikkö on epäkunnossa. Pihtileimasimien leimoja
varten kilpailukartan kulmassa on neljä varaleimausruutua,
R1-R4, jotka leimataan numerojärjestyksessä rastikoodista
riippumatta.

että kortin ja leimasimen välille syntyy fyysinen kosketus
(rastileimasimet eivät ole kosketusvapaita malleja). Onnistuneen leimauksen merkkinä leimasin antaa sekä ääni- että
valomerkin. Leimausta voi harjoitella kilpailukeskuksessa
olevalla mallirastilla.
Kadotetusta SI-kortista peritään 80 euron maksu.
SI-kortteja:			

Kuvalliset rastimääritteet on painettu karttaan ja ne on
saatavilla myös irrallisina. Rastinmääritteet ovat IOF:n vuoden 2018 määritysten mukaiset.
IOF:n rastinmääritteet 2018 >>
Käytettävä sähköinen leimausjärjestelmä on SPORTident
(SI). SI-kilpailukortit tulevat järjestäjiltä. Omia kilpailukortteja ei voi käyttää. Osa käytössä olevista korteista on
ActiveCard (SIAC) -malleja. Kortin mallista riippumatta
leimaus pitää suorittaa perinteiseen tapaan asettamalla
SI-tikun kapeampi pää leimasimessa olevaan reikään siten,
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SI-leimasin:

14. JOUKKUEEN HAJAANTUMINEN JA
RASTEILLA LEIMAAMINEN

Joukkueen kaikkien jäsenten tulee suorittaa leimaus kullakin rastilla 90 sekunnin sisällä.

mapullojen tarkka jättöpaikka käy ilmi kilpailukeskuskartasta (julkaistaan Bulletin III:ssa). Juomapullot toimitetaan
pääjuomapisteille viimeistään yhden (1) tunnin kuluessa
kunkin sarjan lähdöstä. Kuljetusmahdollisuus koskee ainoastaan nestemäisiä juomia. Mitään muuta, esim. geelejä
tai urheilujuomajauheita ei kuljeteta järjestäjien toimesta.
Tyhjät, joukkueen kilpailunumerolla selkeästi nimikoidut
pullot (mutta ei mitään muuta) saa jättää kyseisille juomapisteille järjestäjien poiskuljetettavaksi.

Joukkueet eivät saa levätä 100 metriä lähempänä rastia, ellei rasti ole juomarasti.

Maksimimäärä, jota omia juomia saa jättää toimitettavaksi
pääjuomapisteille on 3 l/hlö/juomapiste.

15. RASTIEN PISTEYTYS JA KILPAILUN
PISTELASKU

4 h -sarjassa pääjuomapisteitä, joihin voi toimituttaa omia
juomia, on vain yksi (pääjuomapiste nro 2).

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

Rastit on numeroitu välillä 10 – 110. Rastinumeron ensimmäinen numero kertoo rastin pistearvon. Esimerkiksi rasti
numero 24 tuottaa kilpailijoille 2 pistettä. Kolminumeroiset
rastit ovat 10 pisteen arvoisia. Esimekiksi rastinumero 110
tuottaa kilpailijoille 10 pistettä.

Pääjuomapisteiden lisäksi maastossa on juomapisteitä,
joissa on tarjolla pelkkää vettä. Nämä pisteet on karttaan
merkitty pelkällä mukikuvakkeella (ei numeroa).

Rasteja on maastossa 24h & 8h -sarjoissa n. 80 kpl. Kaikki
rastit hakien, matkaa kertyy selvästi yli 140 km.
4h -kuntosarjassa rasteja on huomattavasti vähemmän.
Eniten pisteitä määräajassa kerännyt on kilpailun (sarjan)
voittaja. Tasapisteiden sattuessa järjestyksen määrää suoritusaika.
Myöhässä maaliin tulevien joukkueiden kokonaispisteistä
vähennetään neljä (4) pistettä kutakin alkavaa myöhästymisminuuttia kohden
Mikäli joukkue myöhästyy maaliintulosta yli 30 minuuttia,
joukkue hylätään.

Vesipisteet eivät välttämättä ole kartalla näkyvällä isoimmalla tiellä, vaan muutaman kymmenen metriä sivussa
isompaa tietä sivuavalla pienemmällä tiellä. Katso kartalla
tarkkaan muki-kuvakkeen keskikohta. Kaksi rasteista toimii myös vesipisteenä. Näillä rasteilla muki-kuvake on heti
rastiympyrän vieressä (eli ei siis kuvaa vesipisteen tarkkaa
sijaintia). Tarkista vesirastit rastimääritteistä.

17. HASH HOUSE
Kilpailijat voivat käydä kilpailun kuluessa syömässä kilpailukeskuksessa sijaitsevassa Hash Housessa.

16. JUOMAPISTEET

Hash House palvelee joukkueita seuraavalla aikataululla:

Maastossa on kolme (3) pääjuomapistettä. Nämä on merkitty karttaan oheisilla symboleilla: (merkintätapaa on selkeytetty Bulletin II:ssa ilmoitetusta).

La 14.00 - 17.00
tarjolla kylmää välipalaa
La 17.00 - Su 11.00
tarjolla sekä kylmää että lämmintä ruokaa
Lämminruokamenu:
- Makaronilaatikko + salaatti
- Kasvissosekeitto + raejuusto

Pääjuomapisteissä on saatavilla vettä. Joukkueet voivat
lisäksi jättää omia juomapullojaan järjestäjien kuljetettavaksi pääjuomapisteille. Kyseisille pääjuomapisteille toimitettavaksi halutut, joukkueen kilpailunumerolla selkeästi
nimikoidut pullot tulee jättää kilpailukeskuksessa oleviin
vastaavilla numeroilla merkittyihin koreihin/laatikoihin
ennen oman sarjan lähtöä. Juomapullokorit/-laatikot on
jaoteltu lisäksi sarjoittain, Esim. ”Juomapiste 1. - 24 h” tai
”Juomapiste 3 . - 8 h” Laita pullo oman sarjasi koriin. Juo-
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Juomavaihtoehdot: Vesi, sekamehu, kahvi, tee, maito, kaakao
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.
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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.

- evästä, esim. energiapatukoita, energiageeliä
- kompassi
- valaisin, esim. otsalamppu (24 h & 8 h tossusarja)
- tuulen- ja vedenpitävä päällystakki (säätilanteen mukaan)

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. (ks. poikkeus yöllä
maaliin tuleville, kappale 23. Toiminta maalissa).

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)
- vedenpitävä pussi, esim. minigrip, matkapuhelimen sinetöintipussin suojaamiseksi.

Hash Housessa kilpailun kuluessa sekä Yläneen koululla
kilpailun jälkeen tarjottavat ruuat sisältyvät kilpailun osanottomaksuun.

18. YHTEISKULJETUKSET
Kilpailuun järjestetään maksulliset yhteiskuljetukset:
- Tampereelta lauantaina 24.8.2019 klo 06.00
- Turusta lauantaina 24.8.2019 klo 07.00
Kuljetusten lähtöpaikat:
Turku: Turun Linja-Autoasema, Läntinen Pitkäkatu 9,
20100 Turku
Tampere: Tampereen Linja-autoasema, Hatanpään Valtatie
5-7, 33100 Tampere.
Kuljetukset menevät suoraan kilpailukeskukseen käymättä
koulun kautta. 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 on tapahtunut kilpailun ilmoittautumisen yhteydessä, eikä niihin voi enää ilmoittautua.

Heijastin on oltava näkyvillä hämärän ja pimeän aikana.
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.
Joukkueet saavat käydä vapaasti täydentämässä/huoltamassa varusteitaan omalla huoltoteltallaan kilpailun aikana.

20. TULENTEKO JA KEITTIMIEN KÄYTTÖ
Kilpailualueen merkittyjen vaellusreittien varrella on kaksi tulentekopaikkaa, joissa avotulenteko on sallittu, mikäli metsäpalovaroitus ei ole voimassa. Kummankin tulentekopaikan yhteydessä on kuivakäymälät, jotka ovat
kilpailijoiden käytettävissä. Kuivakäymälöihin ei toimiteta
WC-paperia järjestäjien toimesta. Nämä paikat on merkitty
kilpailukarttaan oheisilla merkinnöillä:

Pääkaupungin Partiolaiset ry:n (PäPa) kuljetus pääkaupunkiseudulta ei toteudu vähäisen kiinnostuksen takia.

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

Muualla, kuin karttaan merkityillä tulentekopaikoilla avotulenteko on kielletty.
Karttaan merkittyjen tulentekopaikkojen puutilanne on
tarkistettu perjantaina 9.8.2019, jolloin tilanne oli seuraava:

Pakolliset joukkuekohtaiset varusteet:
- matkapuhelin, virrat sammutettuna ja sinetöitynä
kilpailumateriaalin mukana tulevassa pussissa
- EA-varusteet (sideharsoa, laastaria, rakkolaastaria,
urheiluteippiä)
- gps-seurantalaite (tulee järjestäjiltä)

Eteläisemmällä tulentekopaikalla on useampi heittokuutio
valmista klapia.

Suositeltavat henkilökohtaiset varusteet:
- juomapullo tai -pussi

Puupinot eivät ole suojattu sateelta.
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Pohjoisemman tulentekopaikan puuvajassa on vähäinen
määrä maapuuta. Isompi puupino valmista klapia löytyy n.
400 metriä luoteeseen merkittyä vaellusreittiä pitkin.
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Kilpailukeskuksessa on yöaikaan järjestäjien ylläpitämä
nuotio, jossa voi tarvittaessa käydä lämmittelemässä ja
kuivattelemassa vaatteitaan. Muutoin avotulenteko kilpailukeskuksessa on kielletty.

23. TOIMINTA MAALISSA

Joukkueiden omien retkikeittimien käyttö on sallittu kaikkialla kilpailumaastossa riittävää varovaisuutta noudattaen.

Maalileimauksen jälkeen kilpailijat ohjataan tarkistuspisteeseen, jossa

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

- tarkistetaan matkapuhelimen ja kilpailukortin sinetöinnit
- luovutetaan gps-seurantalaite

Tupakointi reitillä on jo kilpailusääntöjenkin mukaan kielletty. Kilpailukeskuksessa on erikseen osoitettu, kilpailukeskuskarttaan merkitty tupakointipaikka, jossa tupakointi
on sallittu.

- kilpailukortin purku
- kilpailukortin luovutus

21. GPS-SEURANTA
Kaikilla sarjoilla on käytössä gps-seuranta. Kaikkien joukkueiden on kannettava järjestäjien toimittamaa gps-laitetta mukanaan koko kilpailun ajan. Laitetta ei saa sammuttaa.
Laite painaa akun kanssa 93 grammaa. 4-h sarjassa käytettävä laite on hieman kevyempi pienemmän akun ansiosta.
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.
Kadotetusta GPS-seurantalaitteesta peritään 250 euron
maksu.

22. TOIMINTA HÄTÄTILANTEISSA
Hätätilanteissa kilpailijoiden on sallittua käyttää mukanaan
olevaa sinetöityä puhelinta. Mikäli kyseessä on välitön hengenvaara, tulee soittaa suoraan yleiseen hätänumeroon
112. Hätänumeroon soitettaessa tulee aina soittaa myös
kilpailutomistoon numeroon+358 44 575 9223.
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.
Kilpailijoita kehoitetaan asentamaan puhelimiinsa 112
Suomi -mobiilisovellus. Sovelluksen keskeisin hyöty on,
että avunsaanti hätätilanteessa nopeutuu. Soittajan tarkka
sijaintitieto välittyy hätäkeskukseen automaattisesti, mikä
nopeuttaa hätäpuhelujen käsittelyä. Sovellus on ladattavissa sovelluskaupoista ilmaiseksi Android- ja iPhone-puhelimiin.
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Kilpailun maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. Kilpailuaika
päättyy joukkueen viimeisen jäsenen maalileimaukseen.

Tarkistuspisteeltä on ohjaus tulostoimistoon, jossa

Maalissa on mehutarjoilu.
Tämän jälkeen kilpailijat ottavat kaikki varusteensa mukaansa kilpailukeskuksesta ja siirtyvät Yläneen koululle
omilla autoillaan. Niille kilpailijoille, joilla ei ole omaa autoa, järjestetään kuljetus koululle.
Ruokatarjoilu maaliin tulleille (8 h & 24 h -sarjat) Yläneen
koululla alkaa sunnuntaina klo 07:00. Mikäli joukkue tulee
maaliin la 22:00 - su 06:00 välillä, tapahtuu maaliintulon
jälkeinen ruokailu kisakeskuksen Hash Housessa, ennen
joukkueen siirtymistä koululle.
Karttoja ei kerätä pois maalissa. Kilpailijat eivät saa näyttää
karttoja vielä lähtemättömille kilpailijoille.

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

25. ENSIAPU
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.
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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.
4h kuntosarjassa ei jaeta mitään palkintoja (pl. SP:n juniorimestaruussarjat).
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 2 kpl Suunto Spartan Ultra Black -urheilukelloa. 24 h tossuarjan MO, WO ja
XO -sarjojen voittajat palkitaan Suunto 3 Fitness Black-kelloilla.

- 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.

29. LIIKUNTASETELIEN KÄYTTÖ
Kilpailun osallistumismaksu on mahdollista maksaa myös
seuraavilla maksutavoilla:
- Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit
- Smartum-verkkomaksu. Verkkomaksulinkki:
https://oma.smartum.fi/fi/venues/12867
- Virikesetelelit
- ePassi/sportti, toimipistekoodi: 57015

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

33. ILMOITTAUTUMINEN, SARJAT
JA MAKSUT

Liikunta-/kulttuuri-/virikeseteleitä käytettäessä setelit on
postitettava ilmoittautumisen yhteydessä järjestelysihteerille: IVK / Jenna Viherlaakso, Lankakatu 5 C 11, 20660
Littoinen. Muistathan laittaa postin mukana myös tiedon,
kenen maksusta on kyse.

Ilmoittautuminen tapahtuu kilpailun www-sivuilla osoitteessa turkurogaining.fi/sm2019 .

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.

- 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

30. ILMASTO
Vuosina 2014-2018 kilpailualueella 24.-25.8. vuorokauden
- alimman lämpötilan keskiarvo kilpailualueella on 10,7 astetta, vaihdellen 6,5 ja 15 asteen välillä.
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Sarjajako

Ikäsarjat (24 h)
MO
Miehet avoin
WO
Naiset avoin
XO
Seka avoin
MY
Miehet alle 23 vuotta
WY
Naiset alle 23 vuotta
XY
Seka alle 23 vuotta

Finnish Rogaining Championships 24.-25.8.2019

MV
WV
XV
MSV
WSV
XSV
MUV
WUV
XUV

35. JÄRJESTÄJÄT JA YHTEYSTIEDOT

Miehet 40+
Naiset 40+
Seka 40+
Miehet 55+
Naiset 55+
Seka 55+
Miehet 65+
Naiset 65+
Seka 65+

Kilpailun järjestävät yhteistyössä
Ilpoisten Vuorenkävijät ry ja
Turun Metsänkävijät ry.
SP:n rogainingmestaruuskilpailujen
osalta virallinen järjestelyoikeus on
Ilpoisten Vuorenkävijät ry:llä.

8h MTB ikäsarjat: MO, WO, XO
Osanottomaksut
maksettu 31.3
mennessä
24 h
8 h MTB
8h
4h

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

Tarkemmin kilpailukutsussa.

34. SÄÄNNÖT JA SÄÄNTÖTULKINNAT
Kilpailussa noudatetaan kansainvälisen Rogaining-liiton
(IRF) kilpailusääntöjä. IRF:n kilpailusäännöt sekä mahdolliset poikkeukset sääntöihin löytyvät kilpailun www-sivuilta.

Kilpailunjohtaja 		
Järjestelysihteeri
Juha Nappu 		
Jenna Viherlaakso
gsm +358 40 500 5522
sm2019@turkurogaining.fi sm2019@turkurogaining.fi
Kilpailutoimisto: gsm +358 44 575 9223
Kilpailutoimiston numero on käytössä vain kilpailuviikonloppuna. Ennen kilpailua puhelinyhteydet suoraan kilpailunjohtajaan.
www.turkurogaining.fi/sm2019

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

Lisäksi tulee huomioida oheinen sääntötulkinta.
Säännöt, 4§, 3. momentti:
“Muiden suunnistusvälineiden kuin magneettikompassin,
kellon ja kilpailunjärjestäjän antamien karttojen käyttö on
kielletty. Siten esimerkiksi omat kartat, askelmittarit, korkeusmittarit ja GPS-paikantimet ovat kiellettyjä.”
Tulkinta vuoden 2019 SM-Rogainingissa:
”Näytöttömien gps- ja vastaavien laitteiden käyttö on sallittua. Mikäli joukkue haluaa kuljettaa mukanaan muunlaista säännöissä kiellettyä gps- tai vastaava laitetta, laite
tulee sulkea samaan sinetöintipussiin matkapuhelimen
kanssa. Kielletyt laitteet, joita ei ole suojattu edellä mainitulla tavalla, poistetaan joukkueilta lähdön varustetarkistuksen yhteydessä. Järjestäjä voi suorittaa varustetarkistuksia kiellettyjen esineiden tarkistamiseksi myös kilpailun
aikana. Poistetut laitteet voi noutaa kilpailutoimistosta
maaliintulon jälkeen.
Kilpailumaastosta johtuen korkeusmittarin käytöstä ei voida katsoa olevan tässä kilpailussa merkittävää hyötyä. Tämän johdosta sellaisten kellojen ja mahdollisten muiden
laitteiden, jotka mittaavat korkeutta ainoastaan ilmanpainevaihteluiden avulla, käyttö on sallittu, mikäli niiden käyttö laitteen muiden mahdollisten ominaisuuksien johdosta
ei ole muutoin kielletty. ”
SP:n mestaruuskilpailujen osalta noudatetaan lisäksi
SP:n rogaining-mestaruuskilpailujen sääntöjä.
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Twitter: @turkurogaining
https://twitter.com/turkurogaining
Hashtag: #smroga2019

36. OHEISTUOTTEET
T-paitojen tilausaika on päättynyt 31.5.2019. Paitoja ei voi
enää tilata. Aiemmin tilatut paidat ovat noudettavissa kilpailutoimistosta joukkueiden saapuessa kilpailupaikalle.

37. LISÄOHJEET MTB-SARJALAISILLE
Kilpailukeskuksen pyöräkielto
Kilpailukeskuksen kompaktin koon takia polkupyörien
tuonti kilpailukeskusalueen ytimeen on kielletty. Kielto
koskee myös pyörän taluttamista ja kantamista alueella.
Pyörät jätetään niille erikseen varatulle pyöräparkkialueelle. Pyöräkieltoalue ja pyöräparkkialue käyvät ilmi kilpailukeskuskartasta, joka julkaistaan elokuussa Bulletin III:ssa.
Vaskijärven luonnonpuiston pyöräkielto
Polkupyöriä ei saa viedä Vaskijärven luonnonpuiston
alueelle, mutta MTB-sarjalaiset voivat hakea luonnonpuiston polun varrella olevat rastit jalkaisin. Kielto koskee myös
pyörän taluttamista ja kantamista alueella. Pyörät jätetään
luonnonpuiston rajalle.

Finnish Rogaining Championships 24.-25.8.2019

Luonnonpuiston pyöräkieltoalueen rajat on kuvattu kilpailukarttaan violetilla katkoviivalla oheisen havainnekuvan
mukaisesti. Kuvassa pyöräkieltoalue on kahden violetilla
vinoviivoituksella rajatun, kaikilta kielletyn alueen välissä
oleva alue.

39. JÄRJESTÄJIEN TUNNUKSET
Järjestäjät tunnistaa kaulassa roikkuvasta Finnish Rogaining Championships -henkilökortista sekä FRC 2019
- Turku Rogaining - putkihuivista. Osalla järjestäjistä on
lisäksi päällä FRC 2019 -kisapaita.

Lähtö
MTB-sarjalaisten lähtö tapahtuu samalla tavalla kuten tossusarjalaistenkin, ilman polkupyöriä. Lähtölaukauksen jälkeen joukkueet siirtyvät jalkaisin pyöräparkkiin, josta jatkavat matkaa pyörillä. Matkaa lähdöstä pyöräparkkiin on
n. 160 m.
Maaliintulo
MTB-sarjalaisten maaliintulo tapahtuu samalla tavalla kuten tossusarjalaistenkin, ilman polkupyöriä. Saapuessaan
kohti maalia polkupyörät jätetään pyöräparkkiin, josta siirrytään jalkaisin maaliin suorittamaan maalileimaus. Matkaa
pyöräparkista maaliin on n. 150 m.
Jalkinesuositukset
Erityisesti ensikertalaisten tulee huomioida, että kyseessä
ei ole maastopyöräilykilpailu eikä pyöräsuunnistuskilpailu
vaan Rogaining-kilpailun MTB-sarja. MTB-sarjan rastit ovat
pääosin samoja rasteja, joita käytetään myös tossusarjoissa. Tämän johdosta monet rasteista eivät ole suoraan pyörällä saavutettavissa, vaan loppumatka lähimmältä tieltä,
polulta tai muulta pyöräilykelpoiselta alueelta rastille tulee
tehdä jalkaisin. Tämän johdosta pyöräilyjalkineiden tulee
olla sellaiset, että ne mahdollistavat myös jalkaisin etenemisen maastossa.

40. TUOMARINEUVOSTO (JURY)
Kilpailun tuomarineuvoston muodostavat:
Puheenjohtaja Juha Nappu
Kilpailunjohtaja
Jäsen		
Juhani Isaksson Valvoja
Jäsen		
Vesa Loikas
Kilpailijoiden edustaja
Tuomarineuvoston tavoittaa kilpailunjohtajan kautta,
+358 40 500 5522, sm2019@turkurogaining.fi

Pakolliset varusteet
Kaikki pakolliset varusteet, mukaan lukien gps-seurantalaite, tulee kantaa mukana myös jalkautuessa, eli niitä ei saa
jättää polkupyörille.

(MAINOS)

Kielletyt varusteet
Säännöissä mainittu teknisten apuvälineiden käyttökielto
koskee myös pyörän varusteita. Mikäli pyörässä on kiinteä matka-/nopeusmittari, sitä ei tarvitse irroittaa pyörästä,
mutta sen näyttö pitää peittää esim. teipillä siten, että laitetta ei pysty hyödyntämään kilpailun aikana.

38. MUUT PALVELUT
Suunnistajan Kauppa palvelee kilpailijoita kilpailukeskuksessa lauantaina 24.8. klo 07:30-14:00.
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Maailman suosituimmat
oliiviöljyt Kreetan auringosta
suoraan sinulle
WWW.GOLDENEARTH.EU
koodi: SMrogaining

Käyttämällä koodia: SMrogaining saat -10% tuotteista alennusta.
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41. KILPAILUKESKUSKARTTA
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42. PUOLUSTAVAT MESTARIT

Suomen Partiolaiset ry:n mestaruuskilpailut
27.5.2018 Raisio

SM Rogaining
8.-9.9.2018 Jämi

2h

24 h

JH
Turun Metsänkävijät Karhunen Antti
		
Kääriäinen Sami

MO
KARVAJALAD!
		

Reigo LEHTLA		
Alexander TONIS

EST
RUS

MV
KARVAJALAD!
		

Reigo LEHTLA		
Alexander TONIS

EST
RUS

MSV
Festina Lente
		

Sulev Kuiv			
EST
Peep Eomois		EST

MUV UV Sepot
		

Keijo Lakkinen		
FIN
Harri Mäkelä		FIN

WO

Tanja Rannila		
Anne Polso			

Team Iida
Finland

FIN
FIN

WV
AMBER FOX
		

Ilze Kremere		
LAT
Ieva Simsone		LAT

WSV
zola
		
		

Molotkova Zoia
Elena Lisenenkova
Larisa Uspenskaya

RUS
RUS
RUS

XO

Pirunvuoren
Ponnistus

Tarja Törmikoski
Kai Törmikoski		

FIN		
FIN

Pirunvuoren
Ponnistus

Tarja Törmikoski
Kai Törmikoski		

FIN		
FIN

XV

JD
Raision KilliNallit
		

Lähteenmäki Inka L-SP
Alanen Anna
L-SP

JHD
Jaakon Samoojat
		

Koskela Olli
Ollola Anna

JH1518 Turun Sinikotkat
		

Holmroos Sakari L-SP
Röntynen Leevi L-SP

JD1518 Lätynkääntäjät
		

Kolehmainen S.
Suojanen E

JHD14 Oriveden Eräsudet
		

Nummela Luukas Häme
Latva Raakkel
Häme

43. OSALLISTUJATILASTOT
Edustetut kansallisuudet
Kilpailijoita:

277

21

8 h MTB
Antti Nousiainen
Jaakko Soivio 		

FIN
FIN

11

8MTBWO Puuppola rules Kaisu Soivio		
FIN
		
Arja Nuolioja		FIN

4

8MTBXO Muurlan Vihuri Marko Jaatinen		
FIN
		
Satu Jaatinen		FIN

1

1

1

Yht:

17

Häme
Häme

L-SP
L-SP

Partiopiirien välinen kilpailu: Lounais-Suomen Partiopiiri

XSV
Rekolan Raikas Helena Haapomaa
FIN
		
Eki Haapomaa		FIN

8MTBMO Tiirismaan
Tamppaajat

L-SP
L-SP

316
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44. YHTEISTYÖSSÄ

45. JÄRJESTÄJÄLUETTELO
Järjestelytoimikunta
Kilpailunjohtaja
Järjestelysihteeri
Pääratamestari
Tulostoimisto
Kartoitus/kartanteko
Kilpailukeskusvastaava
Huoltopäällikkö
Hash House

Juha Nappu
Jenna Viherlaakso
Timo Lainema
Hannu Arki
Juha Hiirsalmi
Mikko Knuuti
Samuli Laine
Helka Auer

IVK
IVK
TuMe
TuMe
TuMe
TuMe
IVK
IVK

Rataryhmä
Apulaisratamestari
Apulaisratamestari
Asiantuntija/radat
Asiantuntija/radat
Maankäyttöluvat
Maankäyttöluvat
Maankäyttöluvat
Maastokartoittaja
Maastokartoittaja
Maastokartoittaja
Maastokartoittaja
Maastokartoittaja
Maastokartoittaja
Maastokartoittaja
Maastokartoittaja
Maastokartoittaja
Rataryhmän jäsen
Rataryhmän jäsen
Rataryhmän jäsen

Kari Lehto
“Ruu” (espanjanvesikoira)
Janis Krumins
Kristaps Jaudzems
Heikki Knuuti
Sami Kääriäinen
Jyrki Tuominen
Anna Alanen
Pekka Inki
Tapio Järvensivu
Inka Lähteenmäki
Tero Mäki
Tapani Mäkinen
Jussi Salonen
Joni Tenhunen
Oxana Tenhunen
Ville Hiirsalmi
Villiam Saarinen
Pirjo Viitala

TuMe
TuMe
TuMe
TuMe
TuMe
TuMe
TuMe
TuMe
TuMe
TuMe
TuMe
TuMe
TuMe
TuMe
TuMe
TuMe
TuMe
TuMe
TuMe

Kilpailukeskus
Kilpailukeskustiimin jäsen
Kilpailukeskustiimin jäsen
Kilpailukeskustiimin jäsen
Kilpailukeskustiimin jäsen
Kilpailukeskustiimin jäsen
Kilpailukeskustiimin jäsen

Matti Helen
Antti Knuuti
Teppo Kallioniemi
Hannu Karanko
Kirsti Knuuti
Esa Toivonen

TuMe
TuMe
TuMe
TuMe
TuMe

Lähtö -ja maaliryhmä
Lähtö- ja maalivastaava
L & M -ryhmän jäsen
L & M -ryhmän jäsen
L & M -ryhmän jäsen
L & M -ryhmän jäsen
L & M -ryhmän jäsen
L & M -ryhmän jäsen
L & M -ryhmän jäsen
L & M -ryhmän jäsen
L & M -ryhmän jäsen
L & M -ryhmän jäsen

Simo Uusikartano
Timo Alhoke
Rauli Helkkula
Pentti Hirvonen
Marjo Hovirinta
Seppo Lahtinen
Rauli Lähteenmäki
Heino Pakarinen
Harri Poutiainen
Markku Ritanotko
Kalle Virtanen

TuMe
TuMe
TuMe
TuMe
TuMe
TuMe
TuMe
TuMe
TuMe
TuMe
TuMe

EA-ryhmä
EA-vastaava
EA-tiimin jäsen
EA-tiimin jäsen
EA-tiimin jäsen
EA-tiimin jäsen
EA-tiimin jäsen
EA-tiimin jäsen

Juho Tuure
Arvi Auer
Paula Kalpio
Julius Karjalainen
Jere Suomi
Jori Torkkila
Marja-Leena Yrjönen

IVK
IVK
IVK
IVK
IVK
TuMe
IVK
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Hash House
HH, apulaispäällikkö
HH, vuoropäällikkö
HH, vuoropäällikkö
HH, vuoropäällikkö
Muonitusapulainen
Muonitusapulainen
Muonitusapulainen
Muonitusapulainen
Muonitusapulainen
Muonitusapulainen
Muonitusapulainen
Muonitusapulainen
Muonitusapulainen
Muonitusapulainen
Muonitusapulainen
Muonitusapulainen
Muonitusapulainen
Muonitusapulainen

Meri Rouhiainen
Pauliina Banauliker
Katariina Ottosson
Pyry Rouhiainen
Maria Arro
Vikram-Veikko Banauliker
Sofia Berhane-Mehari
Hanna Franssila
Carina Kanervavuori
Kiia Kanervavuori
Kirsi Lainema
Oona Martti
Pipsa Naarmala-Auer
Niina Nummela
Julie Parente
Leena Runsten
Ella Ståhlberg
Kaisa Teitti

IVK
IVK
PTP
PoPo
IVK
IVK
IVK

Huolto
Apulaishuoltopäällikkö
Apulaisturvallisuuspäällikkö
Tekniikka/Huolto/Turvallisuus
Tekniikka/Huolto/Turvallisuus
Tekniikka/Huolto/Turvallisuus
Tekniikka/Huolto/Turvallisuus
Tekniikka/Huolto/Turvallisuus
Tekniikka/Huolto/Turvallisuus
Tekniikka/Huolto/Turvallisuus
Tekniikka
Tekniikka
Tekniikka/Huolto
Tekniikka/Huolto
Liikenteenohjauksen esimies
Huoltotiimin jäsen
Huoltotiimin jäsen
Huoltotiimin jäsen
Huoltotiimin jäsen
Huoltotiimin jäsen
Huoltotiimin jäsen

Teppo Laine
Anne Tyrmi
Juuso Junila
Veera Kohtamäki
Niko Kotilainen
Lauri Lahtinen
Niko Lehti
Jami Lehtonen
Paavo Peltola
Anna-Lea Nissi
Lauri Takala
Velmu Elo
Anton Vainio
Marika Hirvonen
Asta Grönlund
Jari Grönroos
Roope Kankare
Mikko Lertola
Antti Suomela
Ville Toivanen

IVK
VeLu
VMV
TePa
IVK
MPP
IVK
TEK
IVK
UrVa
UEP
IVK
IVK
KST

Kilpailutoimisto
Apulaistoimistopäällikkö
Toimistoapulainen
Toimistoapulainen
Toimistoapulainen
Toimistoapulainen
Toimistoapulainen

Susanna Laine
Anne Bergström
Meri Jalonen
Saana Luomala
Mika Malmivirta
Salla Tossavainen

IVK
AlJy
Aljy
IVK
IVK

Tulostoimisto
Tulostiimin jäsen

Eija Sulavuori

TuMe

Tiedotus
Kisavalokuvaaja

Lauri Hollo

KaPo

Valvonta
Valvoja

Juhani Isaksson
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TP
PTP
TuMe
IVK
IVK
PTP
IVK
IVK
IVK
PTP

JoPo

46. LISÄKSI SUOSITTELEMME

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

www.turkurogaining.fi
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