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Paratiisi Offi 2012 kilpailukutsu
27-29.4.2012
Tervetuloa Paratiisi Offi 2012 kilpailuun Oulaisiin
Kilpailu kuuluu Off-Road Suunnistus Cup- sarjaan ja ajetaan cupin säännöillä neljässä luokassa. Säännöt, luokat ja
lisätiedot löytyvät osoitteesta www.4x4cup.com . Kilpailussa on tarkoituksena löytää maastoon sijoitettuja rasteja
GPS:ää ja koordinaatteja apuna käyttäen. Karttajärjestelmänä on WSG84 ja koordinaatit esitetään muodossa
asteet/minuutit/minuutin osat (ast°min.mmm).
Kilpailun kesto on 23+1 h, suorituksen kilpailuaika on sidottu lähtöaikaan. Maaliin tulossa on yhden (1) tunnin
ylitysmarginaali, jonka ylittyessä suoritus katsotaan hylätyksi. Yli 23 h ajosuorituksesta rangaistaan kaksi pistettä
alkavalta minuutilta.

Kilpailukeskus
Matikaisen Lomaparatiisi
Paratiisintie 231
86300 Oulainen
N64º11.150´ E24º50.275´
www.matikaisenlomaparatiisi.com
Traileriparkki, varikko, parc fermé ja muun kaluston parkkipaikat ovat kilpailukeskuksessa.

Kilpailun järjestäjä ja tuomaristo
Kilpailun järjestää Jokilaakson Maastoautoilijat Ry
Kilpailunjohtaja
Ratamestari
Tuomari
Tuomari

Miika Oksanen
Janne Nikula
Hannu Laitala
Antti Laukkanen

Tuomari
Katsastus
Tulokset

Kalle Myllärinen
Arto Taskila
Kalle Myllärinen

Kilpailun aikataulu
Perjantai 27.4.2012

Ilmoittautuminen
Katsastus

15.00- 22.00
15.00- 22.00 Sovittaessa pidempään

Lauantai 28.4.2012

Ilmoittautuminen ja katsastus tarvittaessa, sovittava erikseen kilpailun
johtajan kanssa
07.00
Ohjaajakokous
07.15-07.45
Lähtö
08.00-09.00

Sunnuntai 29.4.2012

Maali
Tuloslaskenta
Alustavat tulokset
Protestiaika alkaa
Palkintojenjako

Viimeistään 23+1h lähdöstäsi
07.00-11.30
11.30
30 min ennen palkintojen jakoa
n. 12.00
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Kaikkien palkintojenjaossa paikalla olevien hyväksytyn kilpailusuorituksen saaneiden kilpailijoiden kesken
arvotaan tavarapalkinto. Mikäli voittaja ei ole paikalla arvotaan uusi voittaja, joten kannattaa olla paikalla.

Rastien määrä, pisteytys sekä leimaamistapa
Rasteja on yhteensä noin 150 kpl ja niiden pisteytys on vaikeusasteen mukaan 5-99 pistettä. Kilpailijalla on oltava
mukana digikamera. Kameran muistikortin olisi hyvä riittää ottamaan n. 200 kuvaa resoluutiolla 1024x768.
Rastilla käynti todennetaan digikameran avulla. Jokaisesta saadusta rastista pitää ottaa kuva, jossa näkyy selvästi
auton kilpailunumero tai rekisterinumero sekä rastin numero. Auto pitää saada niin lähelle rastia että kuljettaja tai
apukuljettaja ylettyy samaan aikaan koskettamaan rastikylttiä sekä autoaan käsin. Muistikortin voi tarvittaessa
käydä purkamassa kilpailutoimistossa kesken kilpailun.
Mukana on mahdollisesti nopeuspätkä- tyyppinen rasti, jossa nopein saa 99 ja seuraavat jonkin verran vähemmän
pisteitä.
Hyväksyttyyn kilpailusuoritukseen vaaditaan 10 hyväksytysti haettua rastia.

Kilpailualueet
Kilpailualueet sijoittuvat n.15 kilometrin säteelle kilpailu keskuksesta (GT 10 alue).
Kilpailualueen kulmakoordinaatit:
1. N64º18.000´ E24º58.800´
2. N64º09.400´ E24º59.000´
3. N64º17.500´ E24º35.000´
4. N64º10.000´ E25º35.000´

Polttoaineet ja huolto
Lähimmät huoltoasemat löytyvät Oulaisten keskustasta n. 10 km päästä kilpailukeskuksesta.
Kilpailukeskuksessa on käytettävissä huoltohalli.
Tankkauspisteinä on kisakeskuksessa merkitty alue ja huoltoasemat.
Lähimmät kaupat ja varaosamyymälät sijaitsevat myös Oulaisten keskustassa.

Osallistuminen
Osallistumismaksu

140 €
Maksun pitää näkyä tilillämme 18.4.2012 mennessä. Jos maksu
myöhästyy, niin osallistumismaksuna peritään jälkiilmoittautumismaksun suuruinen summa.

Maksetaan tilille

Jokilaakson maastoautoilijat ry
FI77 5099 0720 0570 00
Viestiksi Tiimin nimi/ Paratiisi Offi 2012

Ilmoittautuminen

ilmoittautuminen.4x4cup.com

Ilmoittautumisaika

Alkaa: 13.3.2012
Päättyy: 12.4.2012
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Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista määräajan jälkeen. Jälki-ilmoittautumisessa osallistumismaksu on 180€.
Jälki-ilmoittautumisesta on sovittava aina puhelimitse kilpailun johtajan kanssa.

Majoitus, ruokailu ja sauna
Majoittautuminen on mahdollista kilpailukeskuksessa n. 30 henkilölle. Matikaisen lomaparatiisissa on 2-6
henkilön huoneita. Majoituspaikat täytetään varausjärjestyksessä. Kannattaa siis pitää kiirettä majoituksen
varaamisessa.
Alueella on myös maksullisia asuntovaunupaikkoja, joiden hinta on 20€/vuorokausi sisältäen sähkön ja saunan
kahdelle hengelle. Asuntovaunut, jotka eivät tarvitse sähköä, voivat olla varikolla ja niistä ei peritä maksua. Buffet
palvelee koko kilpailun ajan, ja sieltä voi ostaa pientä purtavaa esim. laatikko lounas 6€ ja grillituotteita.
Saunomismahdollisuus on iltaisin ja maaliintulon jälkeen, myös savusauna on lämmin maaliintulon jälkeen.
Saunan hinta on 5€/ kerta.
Matikaisen lomaparatiisissa on myös oluen myyntiä, joten omien alkoholijuomien nauttiminen kisakeskuksessa on
kielletty.
Muut majoituspalvelut
Tämän lisäksi lähialueella (n. 10km) majoitusta tarjoavat:
Törmänhovi
www.tormanhovi.fi

Topin toiveuni
http://194.137.150.5/Topi/

Yhteystiedot
Miika Oksanen, kilpailun johtaja

040 - 523 8265

Tervetuloa Paratiisi Offiin!
Jokilaakson maastoautoilijat ry
Lisätietoja kisasta: miika.oksanen@kotinet.com

