Tärkeät puhelinnumerot
Kilpailunjohtaja:
Kilpailukanslia:
Yleinen hätänumero:

+358 (0)40 7041103
+358 (0)44 5488548
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Tuomarineuvosto ja kilpailun johto
Kilpailunjohtaja: Antti Heikkinen
Ylituomari: Veikko Kaarlampi
Tuomarit: Kari Kymäläinen, Markus Karvonen
Yleistä
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Kiinnitä osallistujanumero pyörän ohjaustankoon
Kuoressa on ajanottosiru-Chippi ja sen kiinnittämiseen nippuside
Kiinnitä Chippi etuhaarukkaan ulkosivulle mahdollisimman alas
Järjestäjä kerää Chipin maalissa, kadonneesta Chipistä veloitetaan 50€
Roskaaminen on kiellettyä reitillä, roska-alueet on merkitty erikseen
Kilpailussa noudatetaan Suomen pyöräilyn kilpailusääntöjä

Lähtö
● Yhteislähtö kaikki sarjat ja matkat klo 12:00.
● Saavu ajoissa lähtöpaikalle ja ryhmity oikein kilpailumatkasi mukaan.
Keskeytykset
● Ilmoita keskeyttämisestä maaliin, kilpailukansliaan tai viestillä kilpailun johtajalle.
● Mikäli keskeytät toimita Chippi maaliin.
● 60 km matkalla toiselle kierrokselle on lähdettävä klo 15:30 mennessä.
Huolto ja Reitti
● Reitillä on kaksi huoltopistettä, jotka 30 km kierroksella ohitetaan neljä kertaa ja 10 km
matkalla yhden kerran. Huoltopisteillä on tarjolla urheilujuomaa, vettä ja pientä syömistä.
● Omille vaihtopulloille on kaksi pöytää 30 km kierroksella, ensimmäinen n. 15 km kohdalla
(rullahiihtoradalla 300 m kilpailukeskuksesta) ja toinen 30 km kohdalla kierrokselle
lähdettäessä.
● Reitti on merkattu A4-kokoisilla opasnuolilla sekä sulkunauhoilla.
● Roskaaminen on ehdottomasti kiellettyä reitillä, roska-alueet on merkitty erikseen.
● Kilpailun jälkeen pyörien pesumahdollisuus kilpailukeskuksessa.
Pukuhuoneet, peseytyminen ja WC
● WC-tiloja on stadionin katsomo rakenteissa.
● Pukuhuone ja peseytymistilat AviaSport-areenan sisätiloissa, käynti pääovesta.
Ruokailu ja kahvio
● Ruokalippu on osallistujakuoressa.
● Linnalan koulun 4E luokka kerää kahvion tuotolla varoja Lontoon luokkaretkimatkaan.
Online tulokset: www.imatramtb.fi/tulokset

Perjantai 10.8.2018
12:00

Reitin merkitseminen valmis
● omatoiminen reittiin tutustuminen mahdollista

18:00 - 20:00

Tapahtumakanslia auki klo 18 - 20
● ennakkoilmoittautuneiden ja lähdön vahvistaminen
● jälki-ilmoittautuminen, maksu käteisellä

Lauantai 11.8.2018
08:00

Tapahtumakanslia avautuu
● ennakkoilmoittautuneiden lähdön vahvistaminen klo 11:00 mennessä.

08:00 - 11:00

Jälki-ilmoittautuminen
● maksu käteisellä tapahtumakansliaan

11:00 - 15:00

Linnalan koulun 4E luokan temppurata ja rikosmysteeri tehtävä avoinna

11:45

Ryhmittäytyminen lähtöön

12:00

Lähtö: Yhteislähtö, kaikki sarjat ja matkat

12:30

10 km nopeimmat maalissa

12:30 - 18:00

Ruokailu
● Kilpailukeskuksessa keittolounas osallistujille
● Linnalan 4E luokan kahvio on avoinna klo 09-17

13:25

30 km voittaja maalissa, 60 km johtaja toiselle kierrokselle

13:45

10 km palkintojen jako
● T/P 8, 10, 12, 14 osallistujamitali sekä kolme parasta

14:40

60 km voittaja maaliin

15:00

30 km palkintojen jako (sarjat joissa kolme palkittavaa maalissa)

15:30

Reitti sulkeutuu
● 60 km:n matkalla viimeiselle kierrokselle lähtö ennen klo 15:30, jonka jälkeen
jokainen saa ajaa maaliin omassa tahdissa.

15:30

60 km palkintojen jako (sarjat joissa kolme palkittavaa maalissa)

18:00

Tapahtumakanslia sulkeutuu

12:00 - 22:30

Broadway grill & dinner keittiö avoinna, broadwayravintolat.fi

22:00 - 04:00

BROADWAY NIGHT CLUB, Jukankatu 2

