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Kilpailukeskus
Sijaitsee Partalansaaressa Kaartilankosken kylätalolla.
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?
lang=fi&share=customMarker&n=6843085.437403575&e=573464.2849847933&title=KYL%C3%
84TALO&desc=&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22:2,%22opacity%22:100%7D%5D

Pysäköinti ja saapuminen
Sulkavan kirkonkylältä alkaa opastus kilpailukeskukseen. Kilpailukeskuksen läheisyydessä on
monta eri parkkipaikkaa. Liikenteenohjaajat ohjaavat autot parkkiin. Etäisyys parkista
kilpailukeskukseen on 0 - 1000 metriä. 
Koulun hiekkakenttä varattu telttailijoille ja heidän autoille.  

Kilpailutoimisto
Kilpailutoimisto sijaitsee kyläkoulun sisällä. Kilpailukeskussa tulee liikkua sukkasillaan tai
sisäkengillä! Kilpailukeskuksessa ei ole mahdollisuutta pistorasioihin, joten muistakaa ladata
kaikki laitteet ennakkoon. Kilpailukeskuksessa on varustesäilytys, jossa ei ole valvontaa.

Kilpailun tuomarineuvosto
Kilpailun johtaja Harri Hollo, ratamestari Jerry Aunula, valvoja Juhani Isaksson ja kilpailijoiden
edustajana Janne Snellman.

Leimaus kilpailussa
Kaikissa sarjoissa leimaamisessa on käytössä SI-tikut. 24h sarjassa jokainen jäsen saa
järjestäjiltä oman leimasimen ja leimauksen tulee tapahtua 90 sekunnin sisällä joukkueen kesken.
Muilla sarjoilla on 1 leimasin / joukkue. Kuitenkin muissa sarjoissa KAIKKIEN jäsenten tulee
käydä 5 metrin päässä rastista.

Joukkueen tulee kiinnittää SI-tikut ranteeseen ilmoittautumisen yhteydessä saadulla rannelenkillä.
Nämä lenkit sinetöidään kilpailijan ranteeseen SI-tikkujen nollauksen yhteydessä.

Sinetöinti 
Joukkue saa kisaan ilmoittautumisen yhteydessä Sulkava-kassissa kirjekuoren. Joukkueen tulee
sinetöidä tähän kuoreen matkaan lähtevä turvapuhelin. Puhelimen tulee olla poissa päältä.
Kuoreen tulee myös sinetöidä mahdolliset rannetietokoneet (GPS-kellot), mikäli joukkue haluaa
tallentaa reitin omalla kellolla.

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6843085.437403575&e=573464.2849847933&title=KYL%C3%84TALO&desc=&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22:2,%22opacity%22:100%7D%5D
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Ratojen suunnittelu
Kyläkoulun sisällä on kolme luokkatilaa suunnittelua varten. Suunnittelun voi toteuttaa myös
omalla autolla tai omalla teltalla.

Ratojen suunnittelun aikana (24h sarjalla 9.30-11.15, 8h sarjoilla 20.00-21.30) koko joukkueen
tulee tulla INFO-pisteelle a) näyttämään sinetöity puhelinkirjekuori, b) hakemaan gps-laite, c)
nollaamaan sekä tarkistamaan SI-tikkunsa.

GPS-laite tulee kiinnittää kisarepun ulkopuolelle nipppusiteellä, tai sijoittaa mahdollisimman
lähelle repun päällisosaa. GPS-laite tulee olla oikeinpäin riittävän signaalin varmistamiseksi.

Kello 9.00 lauantaina julkaistaan muutamasta rastista kirjallinen tarkennus. Mallikartta on
nähtävillä kilpailukeskuksessa. Mallikartassa on näkyvillä mahdolliset viime hetken muutokset.

Huomio rasteista 
Rasteilla on koodi leimasimen päällä, mutta kova sade voi viedä rastikoodin pois leimasimesta.
Leimasimen oma numero ei tällöin välttämättä täsmää kartan numeron kanssa. Kartassa näkyvän
rastikoodin numero-osa kertoo aina rastin oikean pistemäärän.

Polut
Osa kartassa näkyvistä poluista saattavat olla heinittyneitä ja vaikeasti havaittavissa.

Rastimääritteet
Rastimääritteet ovat kuvattu symbolein erilliselle A4-kokoiselle paperille. Rastimääritteiden
selitykset ovat nähtävillä kilpailukeskuksessa.

Peseytyminen
Kaikille sarjoille järvessä kilpailukeskuksen vieressä. 8h ja 24h sarjoille lisäksi suihkut löytyvät
Sulkavan liikuntatalolta, Etelätuvantie 4. Suihkut aukeavat sunnuntaina 7.00 ja ovat auki 14.00
asti.

Kahvila
Kaartilankosken Kylätalo pitää kahvilaa kilpailukeskuksessa. Kahvila on avoinna lauantaina 8-22
ja sunnuntaina 7-14.
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Mehua
Coca-Cola & fanta
NOSHT urheilujuomaa
NOSHT vauhtikarkkeja
Vettä
Banaania
Suolakurkkua
Sipsiä
Karkkia

HASH HOUSE
Kilpailun hash house on auki la 18.00 - su 13.00. Hash housen eväät tarjoaa K-Market Wiljami &
NOSHT. Hash housella on tarjolla ainakin:

Kaikista tuotteista löytyy vegaaninen vaihtoehto.

Kisaajille jäätelöt by Pingviini
Yhteistyökumppanimme Pingviini tarjoaa jokaiselle kilpailijalle Pingviini -jäätelön, jonka voi noutaa
K-Market Wiljamin pakastealtaasta perjantaista sunnuntaihin. 

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Rogaining Finland Lajimme lajiliitto Suomessa
YÖ-Rogaining Tampereen seudulla hienojen rogaining-tapahtumien järjestävä 
Sulkavan Kunta lomailijan paratiisi Saimaan rannalla
K-Market Wiljami Sulkavan kirkolla paikallinen kauppa, josta ostat eväät kisaan ja kisan jälkeen
Pingviini Jäätelö jokaiselle kisaajalle ennen tapahtumaa
Arctic Nutrition Oy on tapahtumassa paikalla ja myy kilpailijoille suomalaisia puolukka- ja tyrni flow
-geelejä. Lähetämme erikseen myös erikoistarjouksen kilpailijoille.
Kaartilankosken Kylätalo vuokraa tiloja erilaisiin tapahtumiin ja juhliin
Suunnistustarvike rastiliput
Grano painaa kartat
Newwave Talkoolaisten sadetakit
NOSHT Hashhouse tarjoilut
APULANTA Meistä kasvaa puu
EXEL Poles Palkintoja


