Kisainfo & aikataulut
LAUANTAI 21.5.2022

KILPAILUKESKUS / KISAKYLÄ
Kilpailukeskus sijaitsee Ounasvaaran stadionin kupeessa, Lapland Hotels Ounasvaara Chaletsin
ympäristössä (Antinmukka 4, 96600 ROVANIEMI). Kilpailukeskuksen tuntumassa, Kemijoen
rannassa lämpiää rantasauna, joka on seikkailijoiden käytössä kilpailun päätteeksi.
Kisakylässä Ounasvaara Chaletsilla on tarjolla keittolounas päivän hintaan klo 11.00-15.30, tämän
jälkeen ruokaa voi tilata ravintolan snack-listalta iltaan asti. Ennakkoon varatut ruoat lunastetaan
ruokalipukkeilla, jotka löytyvät joukkueelle jaettavasta kirjekuoresta.
Kisakylään ovat tervetulleita myös kannustusjoukot. DJ pitää tunnelmaa yllä koko tapahtuman
ajan. After Race menosta vastaa livebändi LASKUTELINE.

AIKATAULU LAUANTAINA 21.5.2022
Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin

Klo 08.00
Klo 09.30
Klo 09.55
Klo 10.00
Noin klo 10.55
Klo 11.00 - 15.30
Klo 12.00
Noin klo 15.00
Klo 15.15

Kisakanslia auki
Kisakylä auki
Yhteislämmittely a´la Hupaisat Siskot
Ensimmäinen lähtö (5 minuutin portailla)
Toinen yhteislämmittely a´la Hupaisat Siskot
Lounas
Rantasauna lämpiää
Palkintojen jako
Livebändi LASKUTELINE ja “välihuikka”

LÄHTÖAIKATAULU
Klo 10.00 alkaen
Noin klo 10.15 alkaen

pARikisa ja kisasarja
seikkailusarja: lähtöjen porrastukset 5 minuuttia.

Lähtö- ja maalialue: Ounasvaara Chaletsin pihamaa

SEIKKAILUN KULKU:
Joukkueet starttaavat porrastetusti ryhmissä. Joukkueet etenevät merkittyä reittiä pitkin. Pari- ja
kisasarjan rata on merkitty sinisin nauhamerkein, seikkailusarjan rata punaisin nauhamerkein.
Risteyksissä ovat nuoliopasteet molemmille sarjoille. Joukkueiden tulee suorittaa kaikki radalle
merkityt rastitehtävät numerojärjestyksessä. Suorittamisjärjestys rasteilla määräytyy rastipisteelle saapumisjärjestyksen mukaan. Osalla rasteista joukkueilla on mahdollisuus valita rastitehtävän
suorittajat. Huomatkaa, että tehtävän suorittajan valinta tapahtuu suhteellisen nopeasti kilpailutilanteessa. Seikkailun voittaja ratkeaa radan suorittamiseen käytetyn ajan mukaan.

SEIKKAILUOHJEITA JA -SÄÄNTÖJÄ
Joukkueen jäsenten tulee kulkea koko kilpailun ajan näköetäisyydellä toisistaan. Sijoittuakseen
kaikkien joukkueen jäsenten on tultava yhdessä maaliin. Seikkailussa edetään rastipisteiden
kautta ja reitin kokonaisuudessaan nopeimmin kiertänyt joukkue on voittaja, sijoitukset määräytyvät siis kokonaisajan mukaan. Sijoittuakseen jokainen tehtävärasti on suoritettava. Rastin
suorittamatta jättäminen tai rastien väärä kiertojärjestys evää mahdollisuuden sijoittua.

AJANOTTO
Ajanotto tapahtuu joukkueen lähtöajan sekä maalintuloajan mukaan.

JUOMA- JA ENERGIAHUOLTO
Seikkailuradan varrelta löytyy yksi huoltopiste, josta
löytyy juotavaa ja pientä purtavaa. Huomioi, että
tarjottavat on suhteutettu osallistujamäärään.
Jokaisen seikkailijan pakollisiin varusteisiin kuuluu
pieni reppu tai juomavyö, syötävää ja juotavaa
varten.

TURVALLISUUS
Jokainen seikkailija vastaa omasta turvallisuudestaan seikkailun aikana. Mahdollisessa ensiapua
vaativassa tilanteessa ota yhteys henkilökuntaan tai kisakylän EA-päivystykseen p. 040 773 1658.
Tehtävärasteilta löytyvät ensiapu- ja kyypakkaukset sekä kylmäpussit. Hätätapauksissa soita 112.
Koronaturvallisuudesta huolehditaan lähtöjä porrastamalla. Käsihygienia ja kasvomaksien käytössä
noudatetaan aluehallintoviraston ohjeita. Tapahtumassa suositellaan käytettäväksi kortti- ja
lähimaksua. Tapahtumaan ei saa tulla, eikä siellä saa oleskella oireisena.

VARUSTESUOSITUKSET
Mitä värikkäämpää, sen parempi! Paras asu palkitaan.
Varusteeksi suositellaan ulkoliikuntaan sopivaa säänmukaista varustusta. Seikkailuradan varrelta
löytyy huoltopiste, josta löytyy syötävää ja juotavaa. Huomioikaa, että vaatteet saattavat kastua
ja/tai likaantua kilpailun aikana. Varatkaa vaihtovaatteita mukaan, jotta saatte kuivaa päälle
maalin saapuessa.

YLEISTÄ
Kisakylästä sekä seikkailuradan varrelta löytyy WC ja jäteastioita. Älä roskaa luontoa!

YHTEYSHENKILÖT
Tapahtumavastaava 040 758 5456
EA -päivystys
040 773 1658
Hätänumero
112

