
KILPAILUKUTSU 

 
Maastopyöräilyn G-Form Enduro -kilpailu  

Sunnuntaina 7. syyskuuta Salo, Meri-Teijon laskettelukeskus 

 

YLEISTÄ 

Kilpailussa noudatetaan kilpailun järjestäjän antamia ohjeita. Jokainen kilpailija osallistuu omalla vastuulla ja 

vastaa itse omasta vakuutusturvastaan. Järjestäjä ei ole vastuussa kilpailijalle aiheutuneista ja kilpailijan 

aiheuttamista vahingoista. Kaikkien kilpailijoiden tulee tutustua tähän kilpailukutsuun ennen kilpailua. 

Osallistuminen ei vaadi kilpailulisenssiä. 

 

KILPAILUORGANISAATIO 

Kilpailun järjestäjä Habanero Mountainbikers ry 

Kilpailun johtaja Petri Hakala (040-1836336) 

Ratamestari  Pekka Nurmi (044-3086730) 

Tuomari  Mika Tuominen 

Ensiapu  SPR Salo 

 

LISÄTIETOJA 

Lisätietoja saa Petri Hakalalta numerosta 040-1836336 tai sähköpostilla petri.hakala@ahlsell.fi. 

http://www.hhcmb.fi 

http://www.facebook.com/hhcmb 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hhcmb.fi/
http://www.facebook.com/hhcmb


ILMOITTAUTUMINEN JA OSANOTTOMAKSUT 

Kilpailuun tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 1.9.2014 klo 23:59. Ilmoittautuminen tapahtuu 

lähettämällä sähköpostilla osallistujan nimi, luokka ja seura/kotikunta osoitteeseen 

habanero.mountainbikers@gmail.com. Maksu tapahtuu Habanero Mountainbikers ry:n tilille FI51 4327 0010 

1239 72 ja viestiosassa tulee mainita kilpailijan nimi. Kisapäivänä mukana tulee olla tulostettu kuitti 

maksusta. Paikan päällä maksettaessa maksu suoritetaan jälki-ilmoittautumisena. 

Osallistumismaksu on 32 euroa. Kilpailupäivänä klo 9:00 päättyvän jälki-ilmoittautumisen hinta on 40 euroa 

(maksu tasarahalla). Maksu sisältää emit-vuokran ja hissilipun sunnuntaipäivälle. Kilpailun järjestäjä varaa 

itselleen oikeuden rajoittaa osallistujamäärää. 

Nuorten osalta osallistumismaksu on 20 euroa ja junioreilla 10 euroa. Kyseisillä luokilla jälki-ilmoittautumisen 

hinta on sama. 

 

KILPAILIJAN TEHTÄVÄT 

Kilpailijan tulee ilmoittautua kilpakeskuksessa ennen ohjaajakokouksen alkua (klo 9:45) ja mahdollisen 

keskeytyksen jälkeen erikoiskokeen maalissa tai kilpakeskuksessa.  

Kilpailun aikana kilpailijan tulee noudattaa järjestäjän merkitsemää reittiä, antaa tietä nopeammalle 

kilpailijalle ja siirtymätaipaleille huomioitava muu liikenne ja jalankulkijat. Kilpailureitillä tulee liikkua 

roskaamatta ja aiheuttamatta luonnolle tarpeetonta vahinkoa. 

Kilpailun päätyttyä kilpailijan tulee siirtyä välittömästi kilpakeskukseen Emit-kilpailukortin kanssa ja palauttaa 

kilpailunumero. 

 

KILPAILUKESKUS 

Kilpailukeskus sekä pukeutumis-, peseytymis- ja WC-tilat sijaitsevat Meri-Teijon laskettelukeskuksessa 

osoitteessa Teijontie 345, 25570 Teijo (Salo). Seuraathan paikalla olevia kylttejä ja kierrät rinteen yläkautta, 

etkä aja alakautta golf-kentän läpi. 

Autojen parkkipaikat sijaitsevat kilpailukeskuksen läheisyydessä. Kilpailukeskuksen yhteydessä toimii 

pienimuotoinen kahvio. 

 

 

 

 

 

 



AIKATAULU JA KILPAILULUOKAT 

Harjoittelu tapahtuu klo 10:00-12:00 välisenä aikana. Klo 12:00-12:30 on tauko ja hissit ovat pysähdyksissä. 

Kilpailijoiden lähetys tapahtuu osallistujamäärästä riippuen 20-30 sekunnin välein. Ensimmäisenä lähtevät 

yleiseen luokan kilpailijat ja viimeisenä harrasteluokan kilpailijat. Lähtö tapahtuu klo 12:30. 

Kilpailuluokat: 

 Juniorit: kilpailuvuonna 15 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat. 

 Nuoret: kilpailuvuonna 18 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat. 

 Naiset 

 M-40: kilpailuvuonna 40 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat kilpailijat. 

 M-50: kilpailuvuonna 50 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat kilpailijat. 

 Yleinen: myös nuoret, naiset, M-40 ja M-50 ajavat yleiskilpailussa. 

 Hardtail: jäykkäperäisten pyörien kilpailijoille. 

 Harraste: kaikille avoin ikään ja sukupuoleen katsomatta. 

 

REITTIKUVAUS 

 

Kartta suurempana: http://www.hhcmb.fi/tiedostot/2014_enduro/enduro_2014_kartta.jpg 

 

http://www.hhcmb.fi/tiedostot/2014_enduro/enduro_2014_kartta.jpg


Kilpailun aluksi ajetaan lämmittelysiirtymänä mäki ylös rinteiden pohjoispuolelta kiertävää huoltotietä 

pitkin 1. erikoiskokeelle. 2.-5. EK:lle siirrytään hissille ja jälleen 6. EK:lle ajamalla mäki ylös. Juniorit ja 

harrastesarja ajavat seitsemän EK:ta (1, 2, 3, 4, 5, 1 ja 2), muissa sarjoissa ajetaan kaksi täyttä kierrosta. 

1. EK - Lammenkierto 

Erikoiskokeen alku on lähes tasaista, mutta vauhdikasta kalliota - kumpuilevaa, paikoin kivikkoista, mutta 

loivaa ja hyvin rullaavaa polkua. Keskivaiheilla ylitetään metsäautotie kahteen otteeseen ja kierretään 

lampi, kunnes lasketaan teknisempään loppuun. EK:n kesto on 3-4 minuuttia, pituus n. 850 m. 

2. EK - Syherö 

Lähtö tapahtuu toisen hissin huipulta, josta käännytään pari mutkaa rinteessä ja noustaan kuopasta 

teknisempään kallioportaikkoon. Tästä eteenpäin reitti mutkittelee tiukasti, mutta hyvällä flow’lla kohti 

vauhdikasta loppuosaa. Erikoiskokeen pinta vaihtelee sänkirinteestä kallio-, savi-, hiekka ja metsäpolun 

pohjan välillä. Vauhdin pitäminen vaatii taitoa. EK:n kesto on 1,5-2,5 minuuttia, pituus n. 450 m. 

3. EK - Kalliobaana 

Pätkä alkaa nimensä mukaisesti kallioisella teknisellä osuudella, jossa on neulansilmämutkia. Kalliolta 

lasketaan kalteva seinämä vauhdikkaalle loppuosalle, jossa on pari helppoa kivikkoa ja uutta sekä 

vanhempaa endurospooria. EK:n kesto on 1,5-3 minuuttia, pituus n. 400 m. 

4. EK - Hakkuuaukea 

Lähtö tapahtuu 2. EK:n lähtökummun vierestä. Alussa koukataan linkkimaston vierestä alkava polun pätkä, 

josta polkaistaan vauhtia seuraavaan hyppyjä ja bermejä sisältävälle metsäpätkälle. Hyvän flow’n 

keskeyttää hetkeksi haastava kivikko. Siitä eteenpäin jatketaan loivempaa, mutta mutkaista polkua, ja 

ennen maalia savipohjaiselle pumpattavalle spoorille. EK:n kesto on 2-3 minuuttia, pituus n. 530 m. 

5. EK - Skihouse 

Kyseessä on vauhdikas ja tekninen yleisö-EK. Alussa on pieni droppi kalliolta ja röykkyistä kiviportaikkoa. 

Vähän alempana käännytään vasemmalle ja polkaistaan pieni ylämäki huoltotietä, jonka oikeasta reunasta 

käännytään kallioiselle, paikoin tarkkaa linjaa vaativalle pehmeälle uralle. Urasta päästään kiihdyttämään 

rinnettä alas ja pienen metsälenkin jälkeen asfalttikentän läpi kohti Skihouse-ravintolaa. Pidemmän 

poljettavan suoran jälkeen päästään Teijon "ikivanhan" DH-radan loppuosalle. EK:n keskivaiheilla on luvassa 

enduro-cross-tyylisiä "esteitä". EK:n kesto on 2-3 minuuttia, pituus n. 770 m. 

6. EK:lle ajetaan EK1:n tavoin sama siirtymä Lammenkierto-EK:lle. Ja loput EK:t ajetaan toisen kerran 

samassa järjestyksessä. 

 

REITIN MERKKAUS JA REITTIIN TUTUSTUMINEN 

Reitti merkataan merkkausnauhalla ja A4-kokoisilla nuolimerkeillä. Vaaralliset ja erityistä huomiota 

tarvitsevat paikat merkitään kolmella alaspäin osoittavalla nuolella. Reitti on merkattu lauantaina 6.9.2014 

klo 14:00 mennessä. Omatoiminen ajaminen kilpailualueella on sallittua ja lauantaina käytössä ovat myös 

ankkurihissit. 



AJANOTTO 

Ajanotto tapahtuu käyttämällä Emit-ajanottojärjestelmää, jossa kilpailija leimaa elektronisen kilpailukortin 

erikoiskokeiden lähtöihin ja maaleihin sijoitetuissa leimasimissa. Kilpailukortti käynnistetään 

kilpailukeskuksessa pitämällä korttia leimasimessa niin kauan, että valo vilahtaa viisi kertaa. Muissa 

leimauksissa kortti käytetään leimasinlaitteessa. 

Erikoiskokeiden lähdöissä lähettäjä ojentaa leimasimen, kun kilpailija voi aloittaa suorituksensa. 

Erikoiskokeiden maaleissa on kaksi kappaletta leimasimia sijoitettuna keskelle polkua ja levyyn kiinnitettynä, 

jotta kilpailija voi ajaa maaliin riippuen siitä, kummalla puolella kuljettaa kilpailukorttia. Lisäksi kilpailukortti 

leimataan kilpailukeskuksessa maaliin saavuttaessa. 

Maaliin saavuttuaan kilpailija siirtyy välittömästi kilpailukeskukseen kilpailunumero ja kilpailukortti 

mukanaan tulosten luentaa varten. 

 

KILPAILUNUMEROT 

Kilpailussa käytetään kilpailunumeroita, jotka jaetaan kilpailukeskuksessa. Kilpailunumero tulee palauttaa 

puhdistettuna. Rikkinäisestä tai hävitetystä kilpailunumerosta veloitetaan 20 euroa. 

 

VÄLINEET 

Pyörän huoltaminen on kilpailun aikana sallittua, mutta koko pyörän vaihtaminen kiellettyä. Ajoasu on vapaa, 

mutta kypärä on pakollinen. 

 

ENSIAPU 

Kilpailun aikana paikalla on ensiapupartio. Jokainen reitillä liikkuva on velvollinen huolehtimaan 

loukkaantuneista kilpailijoista. Mikäli on tarvetta esimerkiksi sairaankuljetukseen, tieto välitetään 

maalimiehistölle kilpailijoiden välityksellä. 

 

TULOKSET 

Epäviralliset tulokset, joista puuttuvat mahdolliset myöhästymisistä johtuvat sakot, julkaistaan heti kilpailun 

jälkeen kilpailukeskuksessa. Protestiaika päättyy 15 minuuttia tulosten julkaisemisen jälkeen ja mahdollisten 

protestien käsittelyihin osallistuvat kilpailunjohtaja sekä kilpailijoiden edustajat. 

Tulokset löytyvät myöhemmin osoitteesta http://www.hhcmb.fi. 

Palkintojenjako suoritetaan kaikkien kilpailuluokkien protestiajan umpeuduttua ja tuomariston vahvistettua 

lopputulokset. Luvassa on reilusti tavarapalkintoja ja lahjakortteja. 

http://www.hhcmb.fi/

