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OFFIVARUSTEEN LAKEUDEN KUTSU II 
13-15.1.2012 
 
Tervetuloa Offivarusteen Lakeuden Kutsu II kisaan 
 
Kilpailu kuuluu Off-Road Suunnistus -CUP-sarjaan ja ajetaan cupin säännöillä, lisätietoja 
www.4x4cup.com. Kilpailussa ajetaan neljässä luokassa. Luokat selviävät off-road suunnistus -cupin 
säännöistä.  
 
Kilpailussa on tarkoituksena löytää maastoautolla maastoon sijoitettuja rasteja GPS:ää ja 
koordinaatteja apuna käyttäen. Karttajärjestelmänä on WGS84 ja koordinaatit esitetään muodossa 
asteet/minuutit/minuutin osat (ast/min.mmm)  
 
Kilpailun kesto on 24h + 1h. Maaliin tulossa on yhden (1) tunnin ylitysmarginaali, jonka jälkeen 
ajosuoritus katsotaan hylätyksi. Yli 24h ajosuorituksesta rangaistaan kaksi (2) pistettä alkavalta 
minuutilta. Kilpailuaika on sidottu lähtöaikaan. Mikäli lähtöaika on esimerkiksi 8.45, niin silloin 
maaliintuloaika on 8.45 (+1h ylitysmarginaali, joka vähentää kaksi pistettä jokaiselta alkavalta 
minuutilta). 
  
Rastit poimitaan digikameran avulla. Jokaisesta rastista pitää ottaa kuva, jossa näkyy selkeästi 
auton kilpailunumero tai rekisterinumero sekä rastin numero ja käsikosketus! Auto pitää saada niin 
lähelle rastia, että kuljettaja tai apukuljettaja ylettyy samaan aikaan koskettamaan rastikylttiä sekä 
autoaan käsin.  
 
Kilpailijaparilla pitää olla mukana oma digikamera. Kameran muistin olisi hyvä riittää ottamaan n.400 
kuvaa resoluutiolla 1024x768. Mikäli muistikortin kapasiteetti ei kuitenkaan riitä, on se mahdollista 
käydä purkamassa kilpailutoimistolla.  
 
Rastit on pisteytetty vaikeusasteen mukaan. Mukana saattaa olla myös ns. ”vaarallisia rasteja”, joita 
saavat hakea vain ne autot, joiden turvakaaret hyväksytään katsastuksessa. Jokaiselle luokalle on 
samat rastit. Hyväksyttyyn kilpailusuoritukseen vaaditaan 10 hyväksytysti haettua rastia.  
 
 
Alustava kilpailun aikataulu: 
    
Perjantai 13.1. Ilmoittautuminen ja katsastus 16.00 – 22.00  
 Hiljaisuus salissa  22.30 – 
 
Lauantai 14.1.  Ilmoittautuminen ja katsastus tarvittaessa  
 (sovittava etukäteen kilpailun johtajan kanssa.)  
  6.00 – 7.00                  
  Ohjaajakokous   8.00 – 8.30 
 Lähtö  8.30 – n. 9.00 
  
Sunnuntai 15.1. Maali  Viimeistään 24h lähdöstäsi 
 Tuloslaskenta  n. 9.00 – 12.00 
 Tulosten julkaisu  n. 12.00 
  Protestiaika  Puoli tuntia tulosten julkaisun jälkeen 
  Palkintojenjako  Heti kun tulokset ovat selvillä 
    n. 12.30 

 
Kaikkien läsnä olevien, hyväksytyn kilpailusuorituksen saaneiden kilpailijoiden kesken, arvotaan 
palkintojenjaon jälkeen Offivarusteen lahjoittama tavarapalkinto! Mikäli nimesi nousee arvonnassa, etkä 
ole enää kisapaikalla, siirtyy arpaonni seuraavalle. Kannattaa siis olla paikalla loppuun saakka! 
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Kilpailualueen kulmakoordinaatit: Yleislehtijaon karttalehdet: 
1. N62°58.500´ E23°14.500´ 222401,222402,222403,222404,222405, 
2. N62°58.500´ E23°41.100´ 222408,222409,231304,231307 
3. N62°41.800´ E23°14.500´                       
4. N62°43.700´ E23°45.400´ 

 
Kilpailukeskus:  Traileriparkki: 
Nuorisoseura   Kuortaneen Nesteen D-asema  
Keskustie 20   Seinäjoentie 10 
62

o
 48.163 N 23

o
 30.732 E  62

o
 46.131 N 23

o
 31.574 E 

 
Toimihenkilöt: 
Kilpailunjohtaja                   Petri Möykkymäki 0400907004 

 Kilpailun varajoht. Antero Hahtokari              0505560108 
 Ratamestari  Jari Valkama 
Tulokset  Kalle Myllärinen 
Tuomari  Teemu Lehtimäki 
Tuomari  Juha Lammi  
Tuomari  Kim Missing    
 
Majoitus ja buffet:  
Nuorisoseurantalon salin lattialla on mahdollista yöpyä perjantain ja lauantain välisen yön veloituksetta, 
mutta asiasta on sovittava etukäteen kilpailun järjestäjän kanssa. Majoitusta löytyy Kokous-ja lomatila 

Virtaniemi www.virtaniemi.fi  Se sijaitsee noin 14 km päässä kisakeskuksesta. Kilpailukeskuksen 

piha-alue on varattu ainoastaan kilpa-autojen, asuntoautojen , vaunujen ja henkilökunnan autojen 

pysäköintiin. Huoltoautot on pysäköitävä keskustien varteen.  
 
Buffetti on avoinna lähes koko kilpailun ajan, sieltä voi ostaa juotavaa, sämpylöitä yms. Lisäksi 
lauantaiaamuna on aamupala (maksullinen)  nuorisoseuralla.  
 
 
Polttoaineet ja huolto:  
Lähin kylmäasema  ABC Keskustie 45   62

o
 48.330 N 23

o
 30.343 E lämmin asema Neste Kuortane 

Seinäjoentie 10   62
o
 46.131 N 23

o
 31.574 E 

Huolto pientä korvausta vastaan auki 24h TT-autohuolto Seinäjoentie 52   62
0
 46.097 N 23

o
 31.020 E 

korjauksesta sovittava erikseen 0400983811 Löytyy autonosturista - vikakoodin lukijaan kaikki siltä 
väliltä myös joitakin varaosia. Kisassa on myös muutama muukin huoltopaikka jotka ilmoitetaan 
myöhemmin.        
 
 
 
Osallistumismaksu:  140 €.  
 Maksaessasi laita viestikenttään: Lakeuden Kutsu II - tiimisi nimi  

 
Jos maksu ei näy tilillä 6.1.2012 mennessä tai ilmoittaudut 
vasta paikan päällä, maksu on silloin 180 €. Paikanpäällä 
ilmoittautumisesta on sovittava etukäteen kilpailun johtajan 
kanssa. 

 

Maksetaan tilille:  Pohojanmaan Offroad ry  FI1251544420024833  

  
Ilmoittautuminen: ilmoittautuminen www.4x4cup.com 

 

Ilmoittautuminen päättyy: 3.1.2012 
 

 
Tervetuloa Lakeudelle kisaamaan! 
 
 


