
TAPAHTUMAOHJEET, Alajärvi MTB, 10.9.2022  

 

1: Organisaatio 

Järjestäjät:   Alajärven VPK ry, Järviseudun Pyöräilyseura ry  

Kilpailun johtaja:  Veijo Peltomäki (puh. 040 7068461 kilpailun aikana) 

Kisakanslia:   Mikko Hemminki  

Ajanotto:   Teemu Salminen 

Radan merkkaus: Pasi Matintupa 

 Huoltopisteet:  Kasperi Peltokangas  

Markkinointi ja viestintä:  Pasi Matintupa 

Liikenteenohjaus:  Tuomas Kujala  

Ensiapuvastaava:  Miko Mäkelä  

Yhteystiedot:  Puh. 040 7547855 

   e-mail: kitronkierros@gmail.com  

2: Kilpailukeskus  

Kilpailukeskus: Alajärven Yleisurheilukenttä, Ankkuritie 1, 62900 Alajärvi. 

Kilpailun aikainen pysäköinti tapahtuu jäähallin ja monitoimihallin parkkialueilla, joihin on ohjaus. 
Parkkialueet sijaitsevat kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. 

Kilpailukanslia sijaitsee urheilukentän päärakennuksessa ja aukeaa 10.9. klo 9:00 
Kilpailukeskuksessa on miesten ja naisten peseytymistilat sekä WC:t. Peseytymistilojen käyttöä 
rajoitetaan niin, että kerrallaan pukuhuoneissa voi olla korkeintaan kuusi henkilöä. 
Kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä on myös Alajärven uimahalli, jossa voi käydä 
pesulla, saunassa ja uimassa (lippu 6€/aik.) 

 Kilpailunumerot (varustettu RFID-sirulla) on ripustettu urheilukentän aitaan, josta jokainen voi 
omatoimisesti noutaa oman numeronsa. Lähtöluettelo löytyy samasta paikasta. Tarkista 
lähtöluettelosta oma numerosi! Nippusiteitä numeron kiinnittämiseen löytyy myös samasta 
paikasta.  

3: Ilmoittautuminen kilpailuun sekä osallistumisen peruuttaminen  

Ilmoittautuminen on aina sitova. Ilmoittautuminen suoritetaan tapahtuman verkkosivuilla 
(www.alajarvimtb.fi) olevan lomakkeen kautta 6.9. klo24:00 mennessä. Paikanpäällä suoritettava 
jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista.  



Mikäli tiedät, että et pääse osallistumaan kilpailuun, vaikka olet jo ilmoittautunut, on sinun 
ilmoitettava asiasta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sähköpostilla osoitteeseen 
kitronkierros@gmail.com. 

Jos sairastut ennen tapahtumaa, ilmoita asiasta, palautamme osallistumismaksun. Jos tunnet 
minkäänlaisia flunssan tai muun sairauden oireita, on kilpailupaikalle saapuminen ehdottomasti 
kielletty. Mikäli olet altistunut koronavirukselle on kilpailupaikalle saapuminen ehdottomasti 
kielletty. 

 4: Sarjat ja matkat  

M/N yleinen,    35km 

M/N yli 40-vuotta   35km 

 M/N yli 50-vuotta    35km  

Kuntosarja     35km  

Kuntosarja     18km  

Juniorit alle 15-vuotta (2007 tai jälkeen synt.) 18km  

E-MTB (sähköpyörät)   35km 

5: Lähtöön järjestäytyminen  

Lähtö tapahtuu yhteislähdöllä  kello 12:00 

E-MTB sarja starttaa kello 12.15 

Lähtöpaikka on yleisurheilukentän takasuoralla. Siirry lähtöalueelle hyvissä ajoin ennen lähtöä. 

Valitse paikkasi lähtöalueelta oman tavoiteaikasi perusteella, siten, että nopeimmat kilpasarjojen 
osallistujat ovat eturivissä. 

6: Kilpailun aikataulu  

9:00  Kilpailukanslia avautuu  

12:00  Yhteislähtö (kaikki sarjat) 

n. 13:30  Kilpailun voittaja maalissa (arvio) 

16:00  Kilpailutoimisto sulkeutuu 

Palkintojen jaot suoritetaan välittömästi kunkin sarjan tulosten valmistuttua palkittavien osalta. 
Käy tarkastamassa maaliin tulon jälkeen palkintopöydältä, oletko voittanut arvontapalkinnon, 
niitä on runsaasti.  

7: Kilpailureitti  

Kartta kilpailureitistä on nähtävillä kilpailukeskuksessa sekä tapahtuman kotisivuilla 
www.alajarvimtb.fi 



Reittiä ei ole suljettu muulta liikenteeltä, joten noudata normaaleja liikennesääntöjä ja huomioi 
myös muut maastossa liikkujat. Teiden risteysalueilla on liikenteenohjaus. 

35km:n matkalla ajetaan kaksi kierrosta ja ensimmäinen kierros on hieman erilainen, kuin 
toinen kierros. (merkinnät muutetaan kilpailun aikana, eikä reitiltä poikkeaminen ole mahdollista) 
Toiselle kierrokselle käännytään n.1km ennen kilpailukeskusta. 

 18km:n reitti on sama kuin 35km ensimmäinen kierros. Reitti on merkitty tapahtuman ajan 
maastoon erittäin selkeästi valkoisilla muovinauhoilla sekä nuolimerkeillä.  

8: Lähtöalue  

Lähdöt tapahtuvat Yleisurheilukentältä. Lämmittely tapahtuu kilpailukeskuksen ulkopuolella. 
Lämmittelyvaatteet voi jättää lähtöpaikan viereen muovipussiin, jossa on kilpailijan numero 
(muovipusseja saatavilla järjestäjiltä)  

9: Ajanotto  

Ajanotto tapahtuu sähköisellä järjestelmällä (RFID-tunnisteet). Kilpailun aikana on käytössä 
Online-tulospalvelu. Linkki tulospalveluun löytyy kotisivulta www.alajarvimtb.fi/tulokset/ 

 Väliaikapisteitä ei ole käytössä, vaan ainoastaan loppuaika ilmoitetaan. 

10: Huoltopisteet ja ensiapu  

Reitin varrella on yksi huoltopiste, joka sijaitsee noin 10km:n ja 20km:n kohdalla. Huoltopisteellä 
on tarjolla urheilujuomaa ja vettä annosteltuna kertakäyttömukeihin. Huoltopisteellä on 
ensiaputarvikkeita ja ensiaputaitoista henkilökuntaa. Myös kilpailukeskuksessa on ensiapuryhmä 
paikalla. Hätätilanteissa soitetaan apua paikalle yleisestä hätänumerosta 112.  

Mikäli huomaat jonkun loukkaantuneen tai muutoin olevan avun tarpeessa, olet velvollinen 
pysähtymään, auttamaan kykysi mukaan ja tarvittaessa hälyttämään apua.  

11: Tapahtumassa käytettävä kalusto  

Pyöräilykypärän käyttö on pakollista aina ajettaessa pyörällä.  

Tapahtumaan voi osallistua minkälaisella polkupyörällä tahansa, Suosittelemme etu-/ 
täysjousitetun maastopyörän tai fatbiken käyttöä.  

Kaikki Sähköavusteisella pyörällä ajavat osallistuvat E-MTB sarjaan. 

E-MTB sarjaan osallistuville on oma lähtö klo 12.15 

12: Vakuutusturva  

Tapahtuman järjestäjä ei vakuuta tapahtumaan osallistuvia henkilöitä, vaan jokaisen osallistujan 
on huolehdittava omasta vakuutusturvastaan oman harkintansa mukaan. Osallistujat osallistuvat 
tapahtumaan omalla vastuulla. Järjestäjällä on kilpailuun liittyen vastuuvakuutus. 
Kilpailijalisenssiä osallistujilta ei vaadita.  

 



13: Palkinnot  

Palkinnot jaetaan heti sarjojen tulosten valmistuttua palkittavien osalta.  

Jokaisen kilpasarjan kolme parasta palkitaan sekä lisäksi arvotaan palkintoja kaikkien 
tapahtumaan osallistuneiden kesken. Palkintojen arvonta suoritetaan lähdön jälkeen ja palkinnot 
ovat kilpailunumerolla merkittynä palkintopöydällä. Palkinnot noudetaan omatoimisesti maaliin 
saapumisen jälkeen. Palkinnot pidetään pöydällä niin kauan, kunnes vimeinen palkinnon 
voittanut on saapunut maaliin ja ehtinyt noutaa palkinnon. Käy siis tarkastamassa palkintopöytä 
ennen poistumista alueelta.  

 

 

14: Kuvamateriaali  

Ilmoittautumalla tapahtumaan antavat osallistujat täyden käyttöoikeudenoikeuden 
tapahtumanjärjestäjille tapahtumassa otettuihin kuviin ja videoihin, jotka on otettu järjestäjän 
toimesta.  

 

Tervetuloa maastopyöräilemään Alajärvelle ja onnea kisaan! 


