Kilpailukutsu

OFFROADTARVIKKEEN TML-Trophy 2012
13-15.7.2012
Tervetuloa Keltalan Kahlaajat Ry:n järjestämään OFFROADTARVIKKEEN TML-Trophy 2012
kilpailuun Juukaan
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).
Kilpailussa on mukana myös ns. safariluokka, johon voi ottaa osaa esim. autolla, joka ei sijoitu mihinkään
luokkaan tai kilvitetyllä mönkijällä (mönkijät pareittain). Autot ja mönkijät tulee olla katsastettuja ja vakuutettuja
tai niissä tulee olla punakilvet ja vakuutus. SAFARILUOKASSA EI JAETA PALKINTOJA, MUTTA KUVAT
TARKASTETAAN JA PISTEET LASKETAAN. SAFARILUOKKAAN OSALLISTUVAT KUITENKIN TAVARAPALKINNON
ARVONTAAN. Lisätietoja kilpailunjohtajalta.
Kilpailun kesto on 28h (sisältää pakollisen 4h tauon) , suorituksen kilpailuaika on sidottu lähtöaikaan. Kilpailussa
on pakollinen 4h tauko 16-17h ajon jälkeen, ja tämän jälkeen kilpailu jatkuu vielä 7-8h riippuen tauolle tuloajasta.
Maaliin tulossa on yhden (1) tunnin ylitysmarginaali, jonka ylittyessä suoritus katsotaan hylätyksi. Yli 24 h
kilpailuajallisesta ajosuorituksesta rangaistaan kaksi pistettä alkavalta minuutilta.
Pakollinen tauko on kaikilla liukuvasti välillä 24:00 - 5:00, jossa välissä pitää olla kilpailukeskuksessa vähintään
4h. Eli tauolle tulo välillä 24:00 - 01:00. Huoltaminen on sallittua pakollisella tauolla. Tauolta myöhästymisestä
rangaistaan kaksi pistettä alkavalta minuutilta ja hylkäys seuraa jos myöhästyy yli 60min.
Varatkaa mukaan vähintään 2 kameran muistikorttia, sillä pakollisen tauon aikana palautetaan siihen mennessä
saamanne rastikuvat kilpailutoimistoon, jotta kyseiset kuvat voidaan tässä vaiheessa jo käydä läpi. Pakollisen
tauon jälkeen ottakaa uusi tyhjä muistikortti käyttöön loppukilpailun ajaksi. Älkää palauttako samoja kuvia
kahteen kertaan! Näin toimittaessa tuloslaskenta kilpailun lopussa saadaan hoidettu nopeasti.

Kilpailukeskus
U ja M Lipponen Ky / Offroadtarvike
Nunnanlahdentie 3
83900 Juuka
Traileriparkki, varikko, parc fermé ja muun kaluston parkkipaikat ovat kilpailukeskuksen läheisyydessä samoilla
paikoilla kuin ovat ennenkin ovat olleet, noin 200m säteellä kilpailukeskuksesta. Opasteet ovat tienvarressa.

Kilpailun järjestäjä ja tuomaristo
Kilpailun järjestää Keltalan Kahlaajat Ry
Kilpailun johtaja
Ratamestari
Katsastus
Tulokset

Pekka Alatalo
Matti Nissinen
Matti Nissinen
Kalle Myllärinen

Tuomari
Tuomari
Tuomari

Kalle Myllärinen
Mika Alakopsa
Raisa Sihvonen

Kilpailun aikataulu
Perjantai 13.7.2012

Ilmoittautuminen
Katsastus

Lauantai 14.7.2012

Ilmoittautuminen ja katsastus tarvittaessa, sovittava erikseen kilpailun
johtajan kanssa
06.00 - 7.00

Sunnuntai 15.7.2012

15.00 - 22.30
15.30 - 23.00

Ohjaajakokous
Lähtö
Pakolliselle tauolle saapuminen

07.15 - 7.45
08.00 - 8:30
24:00 - 1:00

Lähtö pakolliselta tauolta
Maali

04:00 - 5:00
Viimeistään 28 + 1h lähdöstäsi
(13:00-13:30) + 1h
13.00 - 14.30
n. 14:30
30 min ennen palkintojenjakoa
n. 15:00

Tuloslaskenta
Alustavat tulokset
Protestiaika alkaa
Palkintojenjako

Kaikkien palkintojenjaossa paikalla olevien hyväksytyn kilpailusuorituksen saaneiden kilpailijoiden kesken
arvotaan tavarapalkinto. Mikäli voittaja ei ole paikalla arvotaan uusi voittaja, joten kannattaa olla paikalla
loppuun asti.

Rastien määrä, pisteytys sekä leimaamistapa
Rasteja on yhteensä noin 200-250 kpl ja niiden pisteytys on vaikeusasteen mukaan 5-99 pistettä. Mukana voi olla
myös ns. nopeuspätkä-tyyppinen rasti, josta pisteitä jaetaan nopeuden mukaan. Kilpailijalla on oltava mukana
digikamera ja kaksi muistikorttia. Kameran muistikortin olisi hyvä riittää ottamaan n. 300 kuvaa resoluutiolla
1024x768. Pyrkikää käyttämään maksimissaan 1600x1200 tarkkuutta kameroissa.
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. Hyväksyttyyn kilpailusuoritukseen vaaditaan
10 hyväksytysti haettua rastia.

Kilpailualueet
Kilpailualueen kulmakoordinaatit:

Yleislehtijaon karttalehdet:

1. N63º22.100´ E28º53.800´
2. N63º05.800´ E29º26.500´
3. N63º22.300´ E29º26.300´
4. N63º05.800´ E28º54.400´

431306, 431303, 431112
431401, 431210, 431207
431402, 431211, 431208
431209, 431212

Polttoaineet ja huolto
Lähin huoltoasema löytyy kilpailukeskuksesta. Kilpailukeskuksessa on käytettävissä autonpesumahdollisuus,
huoltohalli ja Offroadtarvikkeen palvelut (Varaosamyymälä ja offroadtarvikemyymälä). Kilpa-autojen tankkaus on
mahdollisuuksien mukaan suoritettava huoltoasemilla. Lähimmät ruokakaupat sijaitsevat Juuan keskustassa, alle
kaksi kilometriä kilpailukeskuksesta.

Majoitus ja ruokailu
Välittömässä kilpailukeskuksen läheisyydessä traileriparkissa voi majoittua omissa teltoissa tai asuntovaunuissa.
Majoituspalveluita tarjoaa myös http://www.piitteri.fi/ Piitterin lomakylä, noin 6km kilpailukeskuksesta ja
huoneita löytyy myös keskustasta Hotelli-Ravintola Petrasta, Poikolantie 2, 83900 Juuka, p. 013-472 700.
Kilpailukeskuksessa palvelee grilli kilpailun ajan.

Osallistuminen ja maksaminen
Ilmoittautumisaika

Alkaa: 10.05.2012 klo 18:00
Päättyy: 06.07.2012 klo 24.00

Osallistumismaksu

120€ JOS ILMOITTAUDUT 15.6.2012 MENNESSÄ
140 € JOS ILMOITTAUDUT 15.6.2012 JÄLKEEN
Maksun pitää näkyä tilillä 10.07.2012 mennessä. Jos maksu
myöhästyy, niin osallistumismaksuna peritään jälkiilmoittautumismaksun suuruinen summa (180€).
100€ SAFARILUOKKA, ilmoittautuminen 6.7.2012 mennessä.

Maksetaan tilille

FI79 5317 1720 040331 (osuuspankki)
Keltalan Kahlaajat Ry
Viestiksi Tiimin nimi / tml-trophy 2012

Ilmoittautuminen

ilmoittautuminen.4x4cup.com cupluokien osalta ja
safariluokkaan tulevat ilmoittautuvat suoraan sähköpostitse
osoitteeseen keltalankahlaajat@gmail.com

Jälki-ilmoittautuminen

On mahdollista määräajan jälkeen. Jälki-ilmoittautumisessa
osallistumismaksu on 180€. Jälki-ilmoittautumisesta on sovittava
aina puhelimitse kilpailun johtajan kanssa.
Osallistumismaksu sisältää kaksi t-paitaa jokaiselle tiimille.

Yhteystiedot
Pekka Alatalo kilpailunjohtaja

044 - 267 7721 keltalankahlaajat@gmail.com

Tervetuloa OFFROADTARVIKKEEN TML-Trophyyn!

