Turku Rogaining Nightsprint 14.11.2018
KILPAILUKUTSU
Turun Metsänkävijät toivottaa kaikki suunnistuksen ja kuntoilun ystävät tervetulleiksi
avoimeen Turku Rogaining Nightsprint 2018 suunnistuskilpailuun Turkuun
keskiviikkona 14.11.2018.
MITÄ ON ROGAINING?
Rogaining on suunnistusta, jossa kilpailijan tulee annetussa määräajassa hakea
mahdollisimman monta rastia haluamassaan järjestyksessä. Rastit on pisteytetty
eriarvoisesti ja eniten pisteitä määräajassa kerännyt on voittaja.
OSANOTTO-OIKEUS
Kilpailu on avoin kaikille suunnistuksen ystäville, eikä osallistuminen edellytä
suunnistuslisenssiä.
Kilpailuun osallistuvilla partiolaisilla tulee olla Suomen Partiolaiset ry:n vuoden 2018
jäsenmaksu maksettuna.
KILPAILUSÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan Kansainvälisen Rogaining-liiton (IRF) kilpailusääntöjä, kuitenkin
siten, että sarjajako on tämän kilpailukutsun mukainen. IRF:n kilpailusäännöt sekä
mahdolliset poikkeukset sääntöihin löytyvät kilpailun www-sivuilta.
SARJAT
HENKILÖKOHTAISET SARJAT
H18
Juniorit, pojat 15–18 v.
H
Miesten avoin sarja
H40
Veteraanit, miehet, yli 40 v.
H55
Superveteraanit, miehet, yli 55 v.
H65
Ultraveteraanit, miehet, yli 65 v.
D18
Juniorit, tytöt, 15–18 v.
D
Naisten avoin sarja
D40
Veteraanit, naiset, yli 40 v.
D55
Superveteraanit, naiset, yli 55 v.
JOUKKUESARJAT
JH14
JH15-18
JH
JD14
JD15-18
JD
JHD14
JHD15-18
JHD
J40

Pojat, 2-5 jäsentä, max 14 v.
Pojat, 2-5 jäsentä, 15–18 v.
Miehet, 2-5 jäsentä, ei ikärajaa
Tytöt, 2-5 jäsentä, max 14 v.
Tytöt, 2-5 jäsentä, 15–18 v.
Naiset, 2-5 jäsentä, ei ikärajaa
Sekasarja, 2-5 jäsentä, max. 14 v.
Sekasarja, 2-5 jäsentä, 15–18 v.
Sekasarja, 2-5 jäsentä ei ikärajaa
2-5 jäsentä, yli 40 v., ei sukupuolirajoituksia

Partiolaiset kilpailevat sarjajaon mukaisissa sarjoissa, tämän lisäksi heille julkaistaan omat
erilliset tulokset sarjoittain.
Kilpailijan ikä lasketaan kilpailupäivään mennessä täytetyin vuosin. Henkilökohtaisten
sarjojen alaikäraja 15 v. Sekasarjoissa JHD14, JHD15-18 ja JHD21 joukkueissa pitää olla
vähintään yksi jäsen kumpaakin sukupuolta.
KARTAT JA MAASTO
Kartat 1:12 500 "Rogainingkartta" ja 1:7000 sprinttikartan pienennös. Kilpailu käydään
kaupunkimaisissa oloissa kaupungin asutusalueilla ja hyväkulkuisissa metsissä.
LEIMAUS
Kilpailu toteutetaan osana Turku Street-O tapahtumasarjaa, joten “leimaus” tapahtuu
vastaamalla rastia koskevaan kysymykseen, katso: www.tume.fi/street-o/ohjeet.
Emit-kortti tarvitaan ajanottoa varten. Jos kilpailijalla ei ole omaa emit-korttia, järjestäjä
varaa hänelle sellaisen. Joukkuesarjoissa käytetään vain yhtä emit-korttia per joukkue.
LÄHTÖ JA KILPAILUN AIKATAULU
Yhteislähtö kaikilla sarjoilla klo 18.00. Karttojen jako ja reittisuunnittelu klo 17.45 alkaen.
Kilpailuaika päättyy kaikilla sarjoilla klo 20.00. Kilpailuaika kaikissa sarjoissa 2 h.
ILMOITTAUTUMINEN
Keskiviikkoon 7.11.2018 klo 22.00 mennessä kilpailun www-sivujen kautta osoitteessa:
www.tume.fi/rogaining/ilmoittautuminen.
JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN
Puolitoistakertaisella osanottomaksulla edellisessä kohdassa mainitulla tavalla
lauantaihin 10.11.2018 klo 22.00 mennessä.
OSANOTTOMAKSUT
Henkilökohtaiset sarjat
Joukkuesarjat

12 €
24 € / joukkue

Osanottomaksut maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Turun Metsänkävijät ry:n tilille:
FI69 1590 3000 1511 32 käyttäen ilmoittautumisjärjestelmän antamaa viitenumeroa.
Osanottomaksun voi maksaa kilpailutoimistoon Smartum seteleillä, Virike seteleillä,
ePassilla tai verkkomaksulla.
KILPAILUKESKUS
Vasaramäen koulu Lehmustien yksikkö, osoite Lehmustie 7, Turku.
Parkkeeraus omatoimisena tienvarsipaikotuksena Vasaramäen alueella.
PALKINNOT
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan tavarapalkintoja.

PUKEUTUMINEN JA MUU HUOLTO
Kilpailukeskuksessa on käytössä rajoitetusti lämmintä sisätilaa pukeutumiseen, sekä
muutama WC. Peseytymistiloja ei ole. Maalissa on mehutarjoilu.
LISÄTIETOJA
www.tume.fi/rogaining, jossa myös kilpailuohjeet viimeistään viikkoa ennen kilpailun
alkua.
TIEDUSTELUT
Kilpailun johtaja ja ratamestari Kari Lehto 040 727 4970, kari.lehto(at)tume.fi
MUUTA
Tapahtuma on osa Turku Street-O tapahtumasarjaa. Pisteytys kilpailussa on sama kuin
aiemmissakin Turku Rogaining tapahtumissa, mutta pisteet lasketaan myös mukaan
Turku Street-O tapahtumasarjan kokonaispisteisiin, käyttäen kilpailuohjeissa julkaistavaa
kerrointa.
Kilpailuiltana on myös “normi” yhden tunnin Street-O tapahtuma.

