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Kevät on pitkällä ja hiljalleen viimeisetkin lumet vaaroilta ovat sulamassa. Nyt on hyvä aika
viimeistään ilmoittautua tapahtumaan ja kokemaan rogainingin tunnelmaa heinäkuiseen
Kainuuseen. Seuraava ilmoittautumisporras umpeutuu toukokuun loppuun, muistutuksena
myös että toukokuun loppuun mennessä ilmoittautuneet osallistuvat Intersport Piipposen
arvontaan, jossa mahdollisuus voittaa maastojuoksukengät tai kompassi.
Tervetuloa siis tapahtumaan! Ohessa lisäinfoa, seuraava bulletin ilmestyy kesäkuussa.

Kartta
Jokainen kilpailija saa oman kartan, lisäksi jokaiselle joukkueelle jaetaan erillinen
suunnittelukartta. Kartat eivät ole vedenkestäviä, karttamuovit järjestäjien puolesta. Kaikilta
osin kartan ajanmukaisuutta ei ole tarkastettu laajan kilpailualueen vuoksi. Maastossa saattaa
olla uusia uria, ja myös osa vanhoista urista metsittyneinä. Rastien läheisyydestä sekä
mahdollisten rastivälien reiteiltä karttaa on ajantasaistettu ratamestarien toimesta.
24h/8h sarjat: A2-kokoinen kirjapainossa painettu kartta. Mittakaava 1:40000, käyräväli 5m.
Kartta on laadittu Maanmittauslaitoksen maastotietoaineistosta 5/2017 ja muokattu OCADohjelmistolla tapahtumaan sopivaksi.
4h/2h sarjat: A3-kokoinen tulostettu kartta. Mittakaava 1:25000, käyräväli 5m. Muokkaus
tehty yllä olevan mukaisesti.
Maasto
Kilpailualue sijoittuu tyypilliseen Kainuulaiseen maastoon, koostuen pääosin havupuustosta,
suoalueista sekä aluetta halkovista vaaroista. Maasto on paikoittain huonokulkuista ja hidasta
tiheän kasvillisuuden sekä runsaiden korkeuserojen vuoksi. Polkuverkosto alueella on niukka,
joitain metsäautoteitä ja –uria maastosta löytyy.
Rastipisteet
Rastipisteet ovat selkeitä tunnistettavia kohteita kartalta. Rastilippu on asetettu näkyvään
paikkaan, siten että rastia lähestyttäessä rastilippu näkyy useiden kymmenien metrien
päähän. Useat rastipisteet vaativat hyvääkin suunnistustaitoa, joten peitteisen maaston
vuoksi järjestäjät vahvasti suosittelevat kompassin käytön opettelua ja käyttöä kisassa.
Rastileimaus tapahtuu 24h/8h sarjoissa SportIdent:llä ja 4h/2h sarjoissa Emitillä.

Juomarastit
Alueella on suunnitellusti 3 juomarastia, joista yksi kilpailukeskuksessa. Lisäksi alueelta
löytyy lähteitä, joiden juomakelpoisuuden ratamestarit varmistavat. Helteisen ilman sattuessa
järjestäjät varautuvat perustamaan lisäjuomarasteja.
Kilpailukeskus
Kilpailukeskuksen paikka paljastetaan seuraavassa Bulletinissa kesäkuussa. Matkaa Sokos
Hotel Vuokatista kilpailukeskukseen autolla on noin 20 minuuttia. Paikoitusalueen
rajallisuuden vuoksi toivotaan yhteiskyydein tulemista paikanpäälle. Kilpailukeskuksen
alueella on mahdollisuus yöpyä teltassa perjantaista lähtien. Telttamajoittujia pyydetään
ilmoittamaan ennakkoon sähköpostilla kilpailunjohtajalle.
HUOM! Kilpailukeskuksessa ei ole juoksevaa vettä, joten suositellaan vaihtovaatteiden
varaamista maaliintuloon. Peseytyminen Vuokatti Sokos Hotellin tiloissa.
Majoitus
Break Sokos Hotel Vuokatista löytyy vielä kiintiöpaikkoja sekä hotellihuone että lomaasuntoihin. Kiintiöhinta voimassa 8.6. saakka.
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