
INFOVIESTI Vol 2. OSALLISTUJILLE
Huomioi, että osaa infoviesti 1 tiedoista on päivitetty.
Tapahtuman tiedot ja aikataulu päivitetään myös web-sivuilla osoitteessa: www.avantichallenge.fi

KYSYMYKSET: info@avantichallenge.fi

Kilpailunjohtaja: 040 724 7684 Lilli Rantahakala

Ratamestari: 040 900 4698 Niko Sorvari

KILPAILUN SÄÄNNÖT: https://avanti-challenge.cms.webnode.fi/saannot/

KILPAILUKESKUS: Camping Sysmä

KILPAILUTOIMISTO: MEIJERIN MAITOBAARI RAKENNUKSESSA

OSOITE: Sysmäntie 16, 19700 Sysmä

PYSÄKÖINTI: Maitobaarin parkkialueelle. Autoille tilaa Meijerirakennuksen takana ja päädyissä. Täytetään

perältä.

MATERIAALIJAKO, KILPAILUN SEURANTA JA PALKINTOJEN JAKO

Kilpailutoimisto ja yleisölle kisaseuranta on Maitobaarissa, Sysmäntie 16.
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AIKATAULU

Lauantai 27.8.2022

08:00 Kilpailumateriaalien jako aukeaa kilpailutoimistossa (Meijerin Maitobaari):  Kilpa- ja hupisarja - Reittikirja
jossa kerrottu osuudet ja niiden kestot sekä mahdolliset lisäohjeet, kilpailunumerot ja laina emitit
08:00-10:00 TA1-alueelle pitää viedä polkupyörät ja kypärät ennen lähtöä (Urheilukenttä)
09:45 Joukkueiden puhuttelu ja kysymykset lähtöalueella (Urheilukenttä)
10:00 LÄHTÖ: kartat jaetaan lähdössä (Urheilukenttä)
12:00 Musiikkia Maitobaarissa
13:00 Ruokailutarjoilu alkaa talkoolaisille ja kilpailijoille 
14:00 Hupisarjan 4h - kärki arviolta maalissa
14:00 Saunat avautuu (käytettävissä 22:00 saakka)
16:00 Kilpasarjan 6h – kärki arviolta maalissa
16:00 Hupisarjan 4h palkintojenjako Maitobaarissa (+arvonnat)
17:00 Musiikkia Maitobaarissa
18:00 Maali sulkeutuu
18:00 Kilpasarjan 6h palkintojenjako Maitobaarissa (+arvonnat)
19:00 Ruokailu päättyy
19:00 -> Sysmän Venetsialaiset - Sysmä Marina: Jälkipelit, rentoutumista, ilotulitus, DJ Amanda Harkimo
22:00 Saunat sulkeutuvat

Camping Sysmän päärakennuksen kahvilassa on tarjolla aamupalaa klo 8-11, hinta 9€/hlö. Maitobaarin

ravintola palvelee yleisöä ja kilpailijoita koko lauantaipäivän ja -illan ajan.

LÄHTÖALUE

Sysmän urheilukenttä, osoite: Sysmäntie 3

Sijaitsee noin 400 m päässä pysäköintialueesta ja kilpailutoimistosta.

Huom, urheilukentälle ei pääsyä autoilla eikä alueelle voi jättää tavaroita lähdön jälkeen.

KILPAILUMATERIAALI

Ilmoittautumisen yhteydessä jaetaan kilpailunumero, gps-seurantalaite, vuokraemit-leimasinkortit, reittikirjat

sekä mahdolliset tarkentavat ohjeet. Reittikirja sisältää kilpailun kulun kannalta tärkeää tietoa. Siihen on

koostettu etenemisjärjestyksessä reitin eri osuudet lajeittain, tiedot lajien ja välineiden vaihtopaikoista,

huolloista sekä rastit määritteineen. Reittikirja voi myös sisältää erityisohjeita tietyn osuuden tai quest-rastin

(tehtävä) suorittamisesta ja se täytyy pitää huolellisesti mukana koko kilpailun ajan.

Reittikirja on tämän sähköpostin liitteenä.

Huom! Jos ette saa sähköpostia ja reittikirjaa, olkaa yhteydessä:

lilli.rantahakala@gmail.com sekä info@avantichallenge.fi

GPS-SEURANTA

Materiaalin jaossa joukkueelle annetaan GPS-lähetin joka tulee olla joukkueella mukana jokaisella osuudella

koko kilpailun ajan. Palauta GPS-laite maalissa järjestäjälle. Palauttamattomasta GPS-lähettimestä veloitetaan

150 €. Linkki GPS-seurantaan avautuu kilpailun käynnistyessä sivulle:

https://www.avantichallenge.fi/gps-seuranta/
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EMIT

Joukkueen Emit-kilpailukortin voi tuoda itse tai vuokrata järjestäjiltä (hinta 7€). Oman Emit-kortin numero

ilmoitetaan järjestäjille etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä. Jos numeroa ei ole ennakkoon ilmoitettu,

varaa järjestäjä kortin joukkueelle.

KARTAT

Kartat jaetaan kilpailun lähdössä klo 10:00 sekä kilpailun aikana osuuksien vaihtuessa. Kartat eivät ole

vedenkestäviä, vaan ne ovat karttamuovin sisällä, jota ei ole teipattu kiinni. Ota mukaan teippiä, jos haluat

teipata karttamuovin vedenkestäväksi.

GPS-SEURANTA

Materiaalin jaossa joukkueelle annetaan GPS-lähetin joka tulee olla joukkueella mukana jokaisella osuudella

koko kilpailun ajan. Palauta GPS-laite maalissa järjestäjälle. Palauttamattomasta GPS-lähettimestä veloitetaan

150 €.

VARUSTEET JA HUOLTO

Joukkue huolehtii huollostaan itse etenemisen aikana. Reitin varrella ulkopuolinen huolto on kiellettyä.

Kilpailijoiden on sallittua tarvittaessa käydä kaupassa/kahvilassa/ravintolassa kilpailun aikana. Vettä on

saatavilla reitin varrella vaihtopaikassa, sijainnista on tieto reittikirjassa.

Reitin varrella sijaitseville vaihtopaikoille kuljetat kaikki pakolliset ja tarvitsemasi varusteet sekä energiat

mukanasi, mutta voit jättää esimerkiksi maastopyörän, pyöräilykengät tai repun vaihtopaikalle suunnistus-,

melonta- tai muun vastaavan osuuden ajaksi.

Varusteiden jättö omalla vastuulla muille kuin valvotuille vaihtoalueille . Polkupyörän lukko on vapaavalintainen

varuste

OSALLISTUMISMAKSU SISÄLTÄÄ

● Melontakaluston liiveineen ja meloineen

● Kilpailumateriaalit: kartat, reittikirja, numerolaput tai -liivit

● Emit-ajanoton ja tulospalvelun (mahdollinen Emit-kortin vuokra 7€/joukkue ei sisälly hintaan)

● Quest-rastit ja niillä tarvittavat erikoisvarusteet

Maaliintulon jälkeen osallistumismaksuun kuuluu:

● Puusauna (miehet: SAUNA2 ja naiset SAUNA1, ks. kisakeskuksen kartta) klo 14:00-22:00

● Suihku (Leirintäalueen vaaleanpunainen huoltorakennus)

● Ruokailu Maitobaarissa klo 13:00->

● Polkupyörien pesumahdollisuus Campingin huoltorakennuksen ulkoseinässä

PALKINTOJENJAKO

● Hupisarjalle noin klo 16 ja kilpasarjalle noin klo 18 Maitobaarissa

● Sarjojen viisi parasta joukkuetta palkitaan, lisäksi arvontapalkintoja

● Palkintoja ei lähetetä jälkikäteen

SYSMÄN VENETSIALAISET JA KILPAILUKARONKKA

● Ilta jatkuu Maitobaarissa

● After partyt viereisessä Sysmä Marinassa, jossa tunnelmaa luo DJ Amanda Harkimo

● Ilotulitus klo 21:45
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MAJOITUS

Majoituspalveluita tarjoaa Suomen paras leirintäalue 2021 Camping Sysmä

● Telttailijoille käytössä hyvät keittiö- ja suihkutilat sekä ravintolapalvelut

● Majoitusvaraukset: info@campingsysma.fi / puh. +358 4497 49378’

TAPAHTUMAA TUKEMASSA
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