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TuraOffi 2012 kilpailukutsu
1-2.9. Tura Offi 2012 (Eura)

Tervetuloa TuraOffi 2012 kilpailuun
Kilpailu kuuluu Off-Road Suunnistus -CUP-sarjaan ja ajetaan cupin säännöillä. Kilpailunjärjestäjänä
toimivat Kuramadot yhteistyössä Rauman Seudun Offroad Ry:n kanssa.
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) paperilla. Rastilistat jaetaan katsastuksen jälkeen paperilla
ja muistitikuilla. Mönkijätiimeille jaetaan rastit erikseen heille tutulla tavalla.
Katsastuksesta vastaa Ari-Pekka Jokinen. Katsastus noudattaa tuttuja linjoja, tällä kertaa
erityishuomiota kiinnitetään jarruihin ja turvavarusteisiin. (Sammuttimet, ensiapulaukut jne.)
Kilpailun kesto on 19h + 1h. Maaliin tulossa on yhden (1) tunnin ylitysmarginaali, jonka jälkeen
ajosuoritus katsotaan hylätyksi. Yli 19h ajosuorituksesta rangaistaan (8) pistettä alkavalta minuutilta.
Kilpailuaika on sidottu lähtöaikaan. Mikäli lähtöaika on esimerkiksi 11.15, niin silloin maaliintuloaika on
6.15 (+1h ylitysmarginaali, joka vähentää kahdeksan pistettä jokaiselta alkavalta minuutilta).
Rastit poimitaan digikameran avulla. Jokaisesta saadusta rastista pitää ottaa kuva, jossa näkyy
selkeästi 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. Mönkijät kuvaavat omien kilpasääntöjensä mukaan.
Kilpailijaparilla pitää olla mukana oma digikamera. Kameran muistin olisi hyvä riittää ottamaan n.300
kuvaa resoluutiolla 1024x768. Mikäli muistikortin kapasiteetti ei kuitenkaan riitä, on se mahdollista
käydä purkamassa kilpailutoimistolla.
Rastit on pisteytetty vaikeusasteen mukaan. Mukana on myös ns. ”vaarallisia rasteja”, joita saavat
hakea vain ne autot, joiden turvakaaret hyväksytään katsastuksessa. Kaikki luokat hakevat samoja
rasteja, joita on maastossa noin 250kpl.
Hyväksyttyyn kilpailusuoritukseen vaaditaan 10 hyväksytysti haettua rastia.
Alustava kilpailun aikataulu:
Perjantai 31.8.

Ilmoittautuminen
Katsastus
Kanttiini avoinna
Hiljaisuus kilpailukeskuksessa

15:30 – 23.00
16.00 – 23.00
15:30 – 23:00
23.30 –

Lauantai 1.9

Ilmoittautuminen ja katsastus tarvittaessa, sovittava etukäteen
kilpailunjohtajan kanssa
08.30 – 09.30
Maksullinen aamiainen
09.00 – 10.00
Ohjaajakokous
10.00 – 10:30
Lähtö
11.00 – n. 11.30
Maksullinen lämminruoka
??:?? – ??:??

Sunnuntai 2.9.

Maali
Tulostenjulkaisu
Protestiaika
Kilpailun palkintojenjako

viimeistään 19+1h lähdöstäsi
n. 9:30
puoli tuntia tulosten julkaisusta
n. 10:00
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Luokat: Kilpailussa ajetaan seitsemässä luokassa.
Autot:
Mönkijät:

http://4x4cup.com/saannot/Suunnistus-CUP_2011-11-21.pdf
http://www.monkkarit.fi/16

Safariluokka: Mikä tahansa laite, jolla voit ajaa laillisesti tiellä ja jolla mahtuu ajamaan samoja uria kuin
autoilla rikkomatta puustoa. Luokalle ei jaeta palkintoja. Safariluokka väistää
kilpaluokkien ajoneuvoja, eikä auta kilpailuluokkiin kuuluvia ajoneuvoja. Safariluokkaan
osallistuvissa ajoneuvokunnissa pitää olla vähintään kaksi henkilöä. Luokkaa koskevat
samat säännöt kuin varsinaisia kilpaluokkia.
Kilpailualueet: Kilpailussa on uria pitkin ajettavia alueita, sekä vapaasti ajettavia alueita. Alueiden
ajotapa kerrotaan kilpailijoille jaettavassa materiaalissa. Jokaisella alueella on yksi tai useampi
aloitusrasti, joiden tehtävä on ohjata kilpailijat käyttämään oikeita alueelle ja alueelta ulos johtavia
reittejä.
Kilpailualueen kulmakordinaatit:
lat 61° 12.044' lon 21° 53.807'
lat 61° 11.877' lon 22° 07.529'
lat 61° 05.782' lon 22° 07.423'
lat 61° 06.632' lon 21° 54.040'
Kilpailukeskus:
Murskaamon kenttä
Vaaniintie 52
27510 Eura
N61° 08,226' E21° 59,685'
Toimihenkilöt:
Kilpailun johtaja
Kilpailun sihteeri
Ratamestarit
Tulokset
Tuomari
Tuomari
Tuomari

Esa Vähä-Vahe
Mari Elonen
Mika Takala, Jussi Hämäläinen
Kalle Myllärinen
Jussi Hämäläinen
Esa Vähä-Vahe
Mika Takala

Buffet: Länsi-Euran VPK:n naisjaoston kanttiini on avoinna perjantaina 15:30 - 23:00 ja lauantain kello
09:00 sunnuntain noin kello 11:00 asti. Aikataulussa on mainittu milloin on saatavilla varmasti
lämmintä ruokaa. Muulloin kanttiinista saa jotain suuhunpantavaa.
Majoitus: 30 km sisällä on useita majoitusyrityksiä, joista kannattaa kysellä majoitusta. Kilpailukeskukseen
mahtuu asuntovaunu/auto parkkiin, mutta sähköä ei ole. Noin 2 km päässä kilpailukeskuksesta on
metsästysmaja, jossa on mahdollisuus peseytymiseen perjantaina 17:00 – 23:00 ja sunnuntaina 05:00 –
09:30. Saunamaksu on 3€ henkilöltä. Ota mukaan tasaraha.
Polttoaineet, huolto, traileriparkki: Huoltoasema löytyy Euran keskustasta, noin 8km päässä
kilpailukeskuksesta. Traileriparkki on kilpailukeskuksessa. Hitsaus on sovittava kilpailunjohtajan kanssa
erikseen.
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Osallistumismaksu:

Autot ja mönkijät 140€ Safariluokka 80€

Maksetaan tilille:

Rauman Seudun OffRoad Ry 445000-131729
viestiksi: turaoffi / tiimin nimi

Ilmoittautuminen:

Autot: http://ilmoittautuminen.4x4cup.com
Mönkkärit: http://www.monkkarit.fi/lomake.html?id=3
Safariluokka: sähköpostilla mari.elonen@gmail.com

Ilmoittautuminen alkaa:

22.7.2012 21:13

Ilmoittautuminen päättyy:

20.8.2012 (maksun pitää näkyä tilillä viimeistään 27.8.2012, muutoin
peritään osallistumisesta 180€.)

Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista määräajan jälkeen ja vielä kilpailupaikallakin. Jälki-ilmoittautuessa
maksu on 180€.
Tervetuloa TuraOffiin!

Lisätietoa antaa:
Kilpailunjohtaja:
Esa Vähä-Vahe
040 – 5211 400
Ratamestari:
Mika Takala
044 – 505 8856
Mönkijäpuoli:
Risto Närvä
040 – 753 5555

