Kilpailukutsu
Turku Rogaining Nightsprint 28.11.2022
Ilpoisten Vuorenkävijät (IVK) toivottaa kaikki suunnistuksen ystävät ja kuntoilun ystävät tervetulleiksi
avoimeen Turku Rogaining Nightsprint 2022 suunnistuskilpailuun Turussa maanantaina 28.11.2022.
MITÄ ON ROGAINING?
Rogaining on suunnistusta, jossa kilpailijan tulee annetussa määräajassa hakea mahdollisimman monta
rastia haluamassaan järjestyksessä. Rastit on pisteytetty eriarvoisesti ja eniten pisteitä määräajassa
kerännyt on voittaja.
OSANOTTO-OIKEUS
Kilpailu on avoin kaikille suunnistuksen ystäville, eikä osallistuminen edellytä suunnistuslisenssiä.
Kilpailuun osallistuvilla partiolaisilla tulee olla SP:n vuoden 2022 jäsenmaksu maksettuna. IVK:n
jäsenistä osallistumisoikeus on alle 18-vuotiailla lippukunnan jäsenillä.
Osallistuminen on kielletty henkilöiltä, joilla on välittömästi ennen kisaa koronavirustautiin viittaavia
oireita tai jotka tietävät altistuneensa kontaktiin koronavirustautiin sairastuneen henkilön kanssa kisaa
edeltävän 14 vuorokauden aikana.
KILPAILUSÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan Kansainvälisen Rogaining-liiton (IRF) kilpailusääntöjä, kuitenkin siten, että
sarjajako on tämän kilpailukutsun mukainen. IRF:n kilpailusäännöt sekä mahdolliset poikkeukset
sääntöihin löytyvät kilpailun www-sivuilta.
SARJAT
HENKILÖKOHTAISET SARJAT
• H18 Juniorit, pojat, 15–18 v.
• H
Miesten avoin sarja
• H40 Veteraanit, miehet, yli 40 v.
• H55 Superveteraanit, miehet, yli 55 v.
• H65 Ultraveteraanit, miehet, yli 65 v.
• H75 Hyperveteraanit, miehet, yli 75 v.
• D18 Juniorit, tytöt, 15–18 v.
• D
Naisten avoin sarja
• D40 Veteraanit, naiset, yli 40 v.
• D55 Superveteraanit, naiset, yli 55 v.
• D65 Ultraveteraanit, naiset, yli 65 v.

JOUKKUESARJAT
• H14
• H15-18
• H21
• D14
• D15-18
• D21
• HD14
• HD15-18
• HD21
• 40-joukkue

Pojat, 2–5 jäsentä, max 14 v.
Pojat, 2–5 jäsentä, 15–18 v.
Pojat, 2–5 jäsentä, ei ikärajaa
Tytöt, 2–5 jäsentä, max 14 v.
Tytöt, 2–5 jäsentä, 15–18 v.
Tytöt, 2–5 jäsentä, ei ikärajaa
Sekasarja, 2–5 jäsentä, max 14 v.
Sekasarja, 2–5 jäsentä, 15–18 v.
Sekasarja, 2–5 jäsentä, ei ikärajaa
2–5 jäsentä, yli 40 v. ei sukupuolirajoituksia

Kilpailijan ikä lasketaan kilpailupäivään mennessä täytetyin vuosin. Henkilökohtaisten sarjojen alaikäraja
15 v. Sekasarjoissa HD14, HD15-18, ja HD21 joukkueessa pitää olla vähintään yksi jäsen kumpaakin
sukupuolta.

KARTAT JA MAASTO
Rogainingkartta 1:15 000 vuodelta 2022 sekä suunnistuskartat 1:5000 ja 1:3000. Maasto koostuu
useista erillisistä, osittain pienipiirteisistä ja tarkkaa kartanlukua vaativista metsä-alueista sekä niitä
yhdistävistä vauhdikkaista, suunnistuksellisesti helpoista korttelisuunnistusosuuksista. Osa
kilpailumaastosta on nyt ensimmäistä kertaa käytössä Rogaining Sprint -kisoissa, osa maastosta on
ollut käytössä vuoden 2011 ja/tai vuoden 2020 Turku Rogaining Sprintissä.
LEIMAUS
Elektroninen emit-leimaus. Jos kilpailijalla ei ole omaa emit-korttia, järjestäjä varaa hänelle sellaisen.
Joukkuesarjoissa riittää yksi emit-kortti/joukkue.
LÄHTÖ JA MAALI KILPAILUN AIKANA
Yhteislähtö kaikilla sarjoilla klo 18:00. Karttojen jako ja reittisuunnittelu klo 17:45 alkaen. Kilpailuaika
päättyy kaikilla sarjoilla 20:00. Kilpailuaika kaikissa sarjoissa 2 h.
Kilpailu käydään pimeällä, kuten Nightsprintin nimestäkin voi päätellä. Kilpailijoiden tulee varustautua
omin valaisimin.
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen perjantaihin 18.11.2022 klo 22.00 mennessä kilpailun www-sivujen kautta
osoitteessa http://turkurogaining.fi/
JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN
Puolitoistakertaisella osanottomaksulla edellisessä kohdassa mainitulla tavalla torstaihin 24.11.2022 klo
22.00 mennessä.
OSANOTTOMAKSUT
Henkilökohtaiset sarjat
Joukkuesarjat

15 €
28 € / joukkue

Osanottomaksut maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Ilpoisten Vuorenkävijät ry:n tilille TOP FI82
5711 6140 0471 31 käyttäen ilmoittautumisjärjestelmän antamaa viitenumeroa.
Osallistumismaksun voi maksaa myös Smartum-seteleillä, Smartum Saldo –verkkomaksulla,
SmartumPay mobiilimaksulla tai ePassi Sportti-maksulla, Eazybreak-maksulla tai Edenred
mobiilimaksulla/virikesetelillä. Tarkemmat tiedot Smartum-maksuista kilpailun www-sivuilla.
KILPAILUKESKUS
Kilpailukeskuksena toimii Turun Lyseon koulun Pallivahan yksikkö, Paltankatu 4, 20360 Turku.
PALKINNOT
Avoimessa kilpailussa ei jaeta sarjakohtaisia palkintoja. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan
tavarapalkintoja.
PESEYTYMINEN JA MUU HUOLTO
Kilpailijoille on varattu lämpimät sisätilat pukeutumiseen. Kilpailijoiden käytössä on wc. Kilpailijoille on
mehutarjoilu. Kilpailukeskuksessa ei ole peseytymismahdollisuutta.
LISÄTIETOJA
http://turkurogaining.fi/ jossa myös kilpailuohjeet viimeistään 4 vrk ennen kilpailun alkua.
TIEDUSTELUT
Kilpailunjohtaja Samuli Laine gsm 040 741 9635, rogaining@ivk.fi

