
 
 
 
 
Tärkeät puhelinnumerot 

Kilpailunjohtaja: +358 (0)465731804 
Keskeytykset: +358 (0)445488548 
Yleinen hätänumero: 112 
 

Yleistä 
● Kiinnitä osallistujanumero oheisilla nippusiteillä pyörän ohjaustankoon näkyvästi. Ajanotto 

tapahtuu osallistujanumeron tagin avulla. Osallistujanumeroa ei tarvitse palauttaa. 
● Kierrokselle ja maaliin kuljetaan samaa reittiä. Huomioi reittiopasteet! 
● Huomioi takaa tulevat ja jätä heille mahdollisuuksien mukaan tilaa ohittaa. 
● Ennen ohitusta varoita ohitettavaa kertomalla kummalta puolelta aiot ohittaa. 
● Ole varovainen teiden ylityksissä! Noudata tarvittaessa liikenteenohjaajien neuvoja. 

 
Lähtö 

● Lähtö tapahtuu yhteislähtönä  klo 12:00. 
● Saavu ja ryhmity lähtöpaikalle viimeistään 15 minuuttia ennen lähtöä. 
● Hakeudu sopivaan lähtöpaikkaan kanssakilpailijoiden joukossa tasosi mukaan. Lähtöalue on 

jaettu kilpailumatkojen mukaan. 
 
Keskeytykset 

● Ilmoita keskeyttämisestä maaliin tai kilpailukansliaan, soittamalla tai tekstiviestillä. 
● 60km matkalla toiselle kierrokselle on ehdittävä klo 15:30 mennessä, jonka jälkeen saa ajaa 

maaliin omaan tahtiin.  
 
Huolto ja Reitti 

● Reitin varrella on 2 huoltopistettä jotka 30km kierroksella ohitetaan neljä kertaa. 
Huoltopisteellä on tarjolla urheilujuomaa, vettä, banaaneja, suolakurkkua ja suolaa. 

● Omille vaihtopulloille on järjestäjän asettama pöytä 2.kierrokselle lähdössä sekä kierroksen 
puolen välin kohdilla ns. valmentajakukkulalla. 

● Kilpailun jälkeen pyörien pesu mahdollisuus kilpailukeskuksessa. 
 
Peseytyminen ja WC 

● WC tilat stadionilla ja peseytymistilat Ukonniemi-areenan sisätiloissa, käynti pääovesta. 
 
Ruokailu 

● Osallistumismaksun sisältämä keittoruokailu kilpailukeskuksessa. 
 
Ensiapu 

EA-päivystys kilpailukeskuksessa tapahtuman ajan 
 
 
 
Tulokset: http://www.imatramtb.fi/ https://online4.tulospalvelu.fi/tulokset/fi/   

 

http://www.imatramtb.fi/
https://online4.tulospalvelu.fi/tulokset/fi/


 
 

 
AIKATAULU 
 

Perjantai 9.8.2019 
 
 

18:00 
 

Reitin merkitseminen valmis 
● omatoiminen reittiin tutustuminen mahdollista 

18:00 – 20:00 
 

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

 

Lauantai 10.8.2019 
 

09:00 
 

Tapahtumakanslia avautuu 
● ennakkoilmoittautuneiden lähdön vahvistaminen klo 11:30 

mennessä. 
09:00 – 11:00 
 

Jälki-ilmoittautuminen 
● maksu käteisellä tapahtumakansliaan 

12:00 Lähtö: Yhteislähtö, kaikki sarjat ja matkat 
● 10 km:n ensimmäisiä maalissa noin klo 12:30 
● 30 km:n ensimmäisiä maalissa noin klo 13:30 
● 60 km:n ensimmäisiä maalissa noin klo 14:30 

14:00 – 16:00 Palkintojen jako 
● palkinnot jaetaan kilpasarjoittain kolmelle parhaalle (huom. 

10km avoin on harrastesarja, jossa ei jaeta palkintoja) 
● aikataulu tarkentuu kilpailun edetessä. 

13:00 – 18:00 Ruokailu 
● Kilpailukeskuksessa keittolounas osallistujille. 

 
15:30 Reitti sulkeutuu 

● 60 km:n matkalla viimeiselle kierrokselle lähtö ennen klo 15:30, 

jonka jälkeen jokainen saa ajaa maaliin omassa tahdissa. 
18:00 Tapahtumakanslia sulkeutuu 
  

 

 


