
KILPAILUKUTSU 

Pyöräsuunnistuksen Uudenmaan alueen sprin n ja keskimatkan avoimet AM-
kilpailut lauantaina 24.7.2021

Kilpailuun osallistumiseen ei vaadita lisenssiä, jäsenyys johonkin seuraan rii ää. 
Alueen ulkopuolisten osallistuminen AM-kilpailuun: Alueen seuroihin 
kuuluma omat voivat osallistua kilpailuun. He eivät kilpaile AM-mitaleista, mu a 
kilpailevat samoissa sarjoissa alueen kilpailijoiden kanssa.

Matkat ja maasto: Sääntömääräiset matkat molempina päivinä. Maastoissa on 
paljon polkuja ja erilaisia uria. Korkeuserot voivat olla suuria. Osa keskimatkan 
poluista on teknisiä. 

Sarjat ja maksut: Sprin - ja keskimatka, H11 – H80, D11 -D65. Kaikissa sarjoissa 
kilpailumaksu 18 €/kilpailija/matka. Osallistumismaksu maksetaan ilmoi autumisten
yhteydessä Irma-järjestelmän kau a. 

Ilmoi autumiset: Ilmoi autuminen ensisijaises  Irma-järjestelmän kau a 
maanantaina 19.7.2021 klo 24.00 mennessä. Irma-tunnuksen puu uessa 
sähköpos tse osoi eella tanjanyholm@gmail.com. Sähköpos -ilmoi autujat 
maksavat osallistumismaksut suoraan Karkki-Ras  r.y:n lille FI11 5297 2820 0107 
98

Leimaus: EmitTag-lai eiden numerot on ilmoite ava ilmoi autumisen yhteydessä 
tai vara ava vuokrakor . Vuokralai een hinta 5 €/kilpailu, 10 €/molemmat 
kilpailut, maksetaan infossa. Ilmoitetun EmitTag-lai een muutosmaksu 3 €/muutos. 
Järjestäjä varaa niille kilpailijoille EmitTag-lai een, jotka eivät ole ilmoi aneet Irma-
järjestelmän kau a EmitTag-lai een numeroa. 

Kilpailukeskus: Ahmoon urheiluken ä, Ropoinpolku 16, 03620 Karkkila. 
Kilpailutoimisto avoinna la 24.7. alkaen klo 8.00. Kilpailukeskuksessa on kahvio ja 
ruokailumahdollisuus (mikäli koronasäännöt sallivat), wc. Peseytyminen ei ole 
mahdollista kilpailukeskukselta. Pyörien huolto ulko loissa, pyörien 
pesumahdollisuu a ei ole.

Opastus: Maan eltä nro 133 Vih järven e 84 ja 118, josta ajoaika n. 2 min. 
Pysäköin  salli u vain erikseen varatuilla pysäköin alueilla. Pysäköin alueelta 
matkaa kilpailukeskukseen 0 –200 m. Pysäköin maksua ei peritä. 



Lähdöt: Sprin  kello 10.00 alkaen ja keskimatka kello 13.00 alkaen. Sprin -ja 
keskimatkan lähtöön matkaan kilpailukeskuksesta noin 3,5 km. 

Lähtöajat: Lähtöajat ovat seuran www-sivuilla to 22.7.2021 klo 12 läh en. 

Pukeutuminen ja pesu: Pukeutumis la ja peseytyminen ei ole kilpailukeskuksessa 
mahdollista. 

Kar a: Tuloste u pyöräsuunnistuskar a 1:7500 sprin  ja 1:10 000 (05/2021) 
keskimatkamatka. Kartan koko sprin  A4 ja keskimatka A4. Osalla sarjoista on 
molempina päivinä kartanvaihto. 

Palkinnot: AM-mitalit sarjojen kolmelle parhaalle. 

Kuntosuunnistus: Ei kuntosuunnistusta

Terveysturvallisuus: Valitseva Covid-19 otetaan huomioon järjestelyissä. Tilanne voi 
aiheu aa toiminnoissa erikoisjärjestelyjä, otamme paikallisten terveysviranomaisten
ohjeet huomioon parhaimmalla mahdollisella tavalla. Lisä etoja järjestäjien 
ne sivuilla.

KILPAILUORGANISAATIO

Kilpailunjohtaja: Veli-Pekka Ma la, p. 040 715 1941, veli-pekka.ma la@ras -vih .fi

Tiedo aja: Keijo Rantala p. 0500 453 322, keijo.rantala@gmail.com

Valvoja: Arto Niemi, Rajamäen Rykmen

Tulospalvelu: Juha Vehmas ja Mikko-Ville Toivonen, Ras -Vih

Ratamestari: Niko Sorvari

www-sivut: Tietoa järjestelyistä osoi eessa www.karkki-ras .fi ja www.ras -vih .fi

TERVETULOA


