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Lisäykset ratamestarin ohjeisiin 

Uusi kielletty alue 

Kaikilla radoilla L-1 välillä Pitkälammen ja Vähälammen välissä uusia rakennuksia, alue kielletty 

 

Pellot 

Peltojen ylitys on sallittu, mikäli ne ovat viljelemättä eli niittyä, sängellä vilja tai rehu korjattuna tai maa 

käännettynä. Syksyllä istutettuja peltoja ei saa ylittää. Kaikkia alueen peltoja ei ole kartoitettu eikä siten 

aikaisemmin julkaistuihin karttoihin ole merkitty kielletyksi pelloksi kuin yksi kohta, jossa 50km reitti kulkee 

pellon halki. Jos olet epävarma, kierrä. 

Kaksi tarkennusta kiellettyihin alueisiin. 

50/100km rastiväli 2-3, 150km L-1 

 



50km 13-14, 100km 30-31, 150km 37-38 

 

 

Varusteet (KERTAUKSENA UUDELLEEN) 

Pakolliset varusteet liittyvät turvallisuuteen eli  

• toimiva, kastumiselta suojattu puhelin  

• heijastinliivi (siis liivi, ei yksi heijastin) 

• avaruuslakana 

• GPS-seurantalaite (järjestäjältä ennen lähtöä).  

Pyöräsarjassa lisäksi valot edessä ja takana. Suositeltavaa on sään mukainen pukeutuminen, lisävaatetta 

matkateon hidastuessa tai keskeytyessä. Kuivin jaloin tuskin selviää. 

Kielletyt varusteet: 

• Kartalliset GPS-laitteet 

• Puhelimen karttaominaisuuden käyttö 

• eli käytännössä kaikki navigointisovellukset 

GPS-seuranta 

Mokkula jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Muista palauttaa maalissa, hukatuista laitteista peritään 

seurannan tarjoajan asettama korvaus. 

Huolto  

Kaupallisten palveluiden tarjonta tiedustelualueella on hyvin niukka tai oikeastaan olematon. 

Valmistautuminen tehtävään tapahtuu tämän mukaisesti. Vettä on tarjolla kahdesta kaivosta, joista toinen 

lähinnä voi palvella 150km matkalle osallistuvia. Virtaavaa vettä ylitetään moneen otteeseen eli vettä 

reiteiltä kyllä löytyy, jos ei nirsoile. Uimarastilla on tarjolla vettä. 

Keskeytys ja raatotaksi 

Keskeyttäessä ilmoitus 040-5004005/Kilon Gepardi aka Tommi. Raatotaksi kuljettaa, mutta alue on laaja ja 

odottelua tulee. On myös pidempiä pätkiä, jonne ei mene ajokelpoista uraa. 



Kilpailukeskus 

Osoite: Metsäkylän Seuratalo, Metsäkyläntie 393, 49540 Metsäkylä (Hamina) 

Sisällä ei tarvitse ottaa nastattomia kenkiä pois. Jätä nastalliset kengät alakerran eteiseen. 

 

Pysäköinti 

Pysäköintitilaa on runsaasti, koko Seuratalon parkkipaikka on käytössä, pysäköi kuitenkin tiiviisti. Huom: 

parkkipaikan pohjoispää on melko möykkyinen. 

Kisatoimisto 

Ilmoittautuminen ja GPS-mokkuloiden luovutus. Tarjolla myös yleistä notkumistilaa ennen ja jälkeen kisan. 

WC 

Pohjoispään ala-aulasta löytyy naisten/miesten WC. 

Pesu 

Seuratalon eteläpäässä on suihkutila (2 suihkua). Mallia unisex, kannattaa ehkä ottaa jotkut suihkutossut 

mukaan, katsastuskäynnillä lattia ei ollut erityisen puhdas. 

Ruokailu 

Kilpailun jälkeen toisessa kerroksessa kisatoimiston yhteydessä. Tarjolla on kasvishernekeittoa, tummaa 

leipää, levitettä, sekä mehua/vettä/teetä/kahvia 

Jos haluat lämmittää omia ruokia niin paikalta löytyy mikroaaltouuni (varaa myös omat astiat). 

Nukkuminen 

Koko juhlasali (toinen kerros) on käytössä, huomioi kuitenkin, että salissa on noin 15 astetta lämmintä, 

alusta ja makuupussi sen mukaan. 

Baari 

Rakennuksen eteläpäästä löytyy kyläbaari Kukkuma, joka on auki perjantaina klo 9-23 ja lauantaina 18-23, 

jos sellaiseen on tarvetta (ei kuskeille). 

Vakuutukset 



Osallistujia ei ole vakuutettu. Jokainen osallistuu omalla vastuullaan, varmista oma vakuutusturvasi. 


