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TML‐Trophy 2009 kilpailukutsu
14‐16.8.2009
Tervetuloa TML‐Trophy 2009 kilpailuun Juukaan
Kilpailu kuuluu Off‐Road Suunnistus Cup‐ sarjaan ja ajetaan cupin säännöillä neljässä luokassa. Säännöt, luokat ja
lisätiedot löytyvät osoitteesta www.4x4cup.com . Kilpailussa on tarkoituksena löytää maastoon sijoitettuja
rasteja GPS:ää ja koordinaatteja apuna käyttäen. Karttajärjestelmänä on WSG84 ja koordinaatit esitetään
muodossa asteet/minuutit/minuutin osat (ast°min.mmm).
Lisäksi järjestetään cup:n ulkopuolisina luokkina kuorma‐autoluokka ja luokka tieliikennerekisteröidyille
mönkijöille. Kuorma‐autotiimit ja rekisteröidyillä mönkijöillä ajavat tiimit ilmoittautuvat suoraan
kilpailunjohtajalle.
Kuorma‐autot ajetaan mukaillen 4x4cupin protoluokan sääntöjä, eli siirtokilvet ja tieliikennekelvollinen ajoneuvo
riittävät.
Mönkijäluokka ajetaan yhdessä luokassa pääsääntöisesti mukaillen mönkijöiden atv‐pro luokan sääntöjä. Kaikki
tieliikennerekisteröidyt mönkijät ovat tervetulleita tähän luokkaan. http://www.monkkarit.fi/kisa_saannot.pdf
Poikkeuksia / huomioita mönkijöiden sääntöihin:
‐
Koska kilpailu ei ole SML:n alainen, ei lisenssi vaatimusta ole, eikä sääntöjä tulkita pilkuntarkasti.
Kannattaa huomata, että SML:n lisenssin vakuutus ei myöskään ole voimassa.
‐
Tiimissä pitää olla 2 mönkijää tai yksi rinnakkain istuttava.
‐
Mönkijät saavat hakea kaikkia rasteja.
‐
Kummatkin mönkijät tulee saada samaan rastikuvaan ja rastikuvassa pitää näkyä kosketus jollain
ruumiinosalla molempiin mönkijöihin ja rastimerkkiin.
‐
Rastikuvasta pitää olla luettavissa yksiselitteisesti ja selvästi rastin numero ja mönkijät yksilöivät tiedot
(rekisterinumero tai kilpailunumero).
‐
Tärkeintä on turvallisuus ja hyvämieli!
Kilpailun ajosuorituksen kesto on 16+8h , suorituksen kilpailuaika on sidottu lähtöaikaan. Kilpailussa on
pakollinen 6h tauko 16h ajon jälkeen, ja tämän jälkeen kilpailu jatkuu vielä 8h. Maaliin tulossa on yhden (1)
tunnin ylitysmarginaali, jonka ylittyessä suoritus katsotaan hylätyksi. Yli 24 h kilpailuajallisesta ajosuorituksesta
rangaistaan kaksi pistettä alkavalta minuutilta.
Varatkaa mukaan vähintään 2 kameran muistikorttia, sillä pakollisen tauon aikana palautetaan siihen mennessä
saamanne rastikuvat kilpailutoimistoon, jotta kyseiset kuvat voidaan tässä vaiheessa jo käydä läpi. Pakollisen
tauon jälkeen ottakaa uusi tyhjä muistikortti käyttöön loppukilpailun ajaksi. Älkää palauttako samoja kuvia
kahteen kertaan! Näin toimittaessa tuloslaskenta kilpailun lopussa saadaan hoidettu nopeasti.
Pakollinen tauko on kaikilla välillä 24:00 – 6:00, jolloin pitää olla kilpailukeskuksessa. Huoltaminen on sallittua
pakollisella tauolla. Kilpailunajan on käytössä 200m2 huoltohalli.

Kilpailukeskus
U ja M Lipponen Ky / Offroadtarvike
Nunnanlahdentie 3
83900 Juuka
Traileriparkki, varikko, parc fermé ja muun kaluston parkkipaikat ovat kilpailukeskuksen läheisyydessä samoilla
paikoilla kuin esim. viimevuonnakin oli.
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Kilpailun järjestäjä ja tuomaristo
Kilpailun järjestää Pielisen Maastoautoilijat
Kilpailun johtaja
Ratamestari
Katsastus
Tulokset

Timo Lipponen
Samuel Jäntti
Jyrki Määttä
Kalle Myllärinen

Tuomari
Tuomari
Tuomari

Joakim Jäntti
Mika Lipponen
Joonas Jäntti

Kilpailun aikataulu
Perjantai 14.8.2009

Ilmoittautuminen
Katsastus

Lauantai 15.8.2009

Ilmoittautuminen ja katsastus tarvittaessa, sovittava erikseen kilpailun
johtajan kanssa
06.00 ‐ 7.00

Sunnuntai 16.8.2009

15.00 ‐ 21.00
15.00 ‐ 22.00

Ohjaajakokous
Lähtö noin
Pakollinen tauko

07.00 ‐ 7.30
08.00 ‐ 09.00
24:00 ‐

Lähtö pakolliselta tauolta
Maali
Tuloslaskenta
Alustavat tulokset
Protestiaika alkaa
Palkintojenjako

06:00
Viimeistään 16+6+8+1h lähdöstäsi
14.00 ‐ 15.30
n. 15.30
30 min ennen palkintojen jakoa
n. 16.00

Kaikkien palkintojenjaossa paikalla olevien hyväksytyn kilpailusuorituksen saaneiden kilpailijoiden kesken
arvotaan tavarapalkinto. Mikäli voittaja ei ole paikalla arvotaan uusi voittaja, joten kannattaa olla paikalla.

Rastien määrä, pisteytys sekä leimaamistapa
Rasteja on yhteensä noin 250 kpl ja niiden pisteytys on vaikeusasteen mukaan 5‐95 pistettä. Kilpailijalla on oltava
mukana digikamera ja kaksi muistikorttia. Kameran muistikortin olisi hyvä riittää ottamaan n. 300 kuvaa
resoluutiolla 1024x768.
Rastilla käynti todennetaan digikameran avulla. Jokaisesta saadusta rastista pitää ottaa kuva, jossa näkyy selvästi
auton kilpailunumero tai rekisterinumero sekä rastin numero. Auto pitää saada niin lähelle rastia että kuljettaja
tai apukuljettaja ylettyy samaan aikaan koskettamaan rastikylttiä sekä autoaan käsin. Muistikortin voi
tarvittaessa käydä purkamassa kilpailutoimistossa kesken kilpailun.
Hyväksyttyyn kilpailusuoritukseen vaaditaan 10 hyväksytysti haettua rastia.

Kilpailualueet
Kilpailualueen kulmakoordinaatit:

Yleislehtijaon karttalehdet:

1. N63º22.100´ E28º53.800´
2. N63º05.800´ E29º26.500´
3. N63º22.300´ E29º26.300´
4. N63º05.800´ E28º54.400´

431306, 431303, 431112
431401, 431210, 431207
431402, 431211, 431208
431209, 431212
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Polttoaineet ja huolto
Lähin huoltoasema löytyy kilpailukeskuksesta. Kilpailukeskuksessa on käytettävissä huoltohalli ja Offroad
tarvikkeen palvelut (Varaosamyymälä ja offroadtarvikemyymälä). Kilpa‐autojen tankkaus on mahdollisuuksien
mukaan suoritettava huoltoasemilla. Lähimmät ruokakaupat sijaitsevat Juuan keskustassa, alle kaksi kilometriä
kilpailukeskuksesta.

Osallistuminen
Ilmoittautumisaika

Alkaa: 12.07.2009 klo 23.00
Päättyy: 05.08.2009 klo 24.00

Osallistumismaksu

140 €
Maksun pitää näkyä tilillä 07.08.2009 mennessä. Jos maksu
myöhästyy, niin osallistumismaksuna peritään jälki‐
ilmoittautumismaksun suuruinen summa (180€).

Maksetaan tilille

508609‐253101 (Osuuspankki)
Pielisen Maastoautoilijat
Viestiksi Tiimin nimi / tml‐trophy 2009

Ilmoittautuminen

ilmoittautuminen.4x4cup.com

Jälki‐ilmoittautuminen on mahdollista määräajan jälkeen. Jälki‐ilmoittautumisessa osallistumismaksu on 180€.
Jälki‐ilmoittautumisesta on sovittava aina puhelimitse kilpailun johtajan kanssa. Jälki‐ilmoittautua voi 14.8.2009
24:00 saakka puhelimitse kilpailunjohtaja Timo Lipposelle.
Osallistumismaksu sisältää kaksi t‐paitaa ja lippalakkia jokaiselle tiimille.

Majoitus, ruokailu ja sauna
Välittömässä kilpailukeskuksen läheisyydessä traileriparkissa voi majoittua omissa teltoissa tai asuntovaunuissa.
Majoituspalveluita tarjoaa myös http://www.piitteri.fi/ Piitterin lomakylä, noin 6km kilpailukeskuksesta ja
huoneita löytyy myös keskustasta Hotelli‐Ravintola Petrasta, Poikolantie 2, 83900 Juuka, p. 013‐472 700.
Kilpailukeskuksessa palvelee grilli ja olutteltta kilpailunajan. Kilpailukeskuksessa on myös oluen myyntiä, joten
omien alkoholijuomien nauttiminen kisakeskuksessa on kielletty.

Yhteystiedot
Timo Lipponen kilpailun johtaja
Kilpailutoimisto

050 ‐ 592 4340
046 ‐ 630 8291

Tervetuloa TML‐Trophyyn!

