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1. ILMOITTAUTUMINEN JA OSANOTTOMAKSUT 

Kilpailuun  ilmoittaudutaan SPU:n sääntöjen mukaan viimeistään kuusi päivää ennen kilpailua. Tutustumis- ja 

harrasteluokkaan voi ilmoittautua kilpailupaikalla. Ilmoittautumiset lähetetään sähköpostilla osoitteeseen 

koivistonisku.pyoraily@gmail.com ilmoittamalla osallistujan nimi, luokka, seura/joukkue ja kotipaikka. 

N/M-10-14 ja tutustumisluokkien osanottomaksu on 10 € ja muissa luokissa (N/M16-18, N/M-elite, M-30, M-40, M-

50 ja harrasteluokka) osanottomaksu on 20 €.  

Osanottomaksu maksetaan Koiviston Isku ry:n pyöräilyjaoston pankkitilille Länsi-Suomen Osuuspankki 554254-

410737, IBAN FI95 5542 5440 0107 37 maanantaihin 2.7. mennessä. 

Jälki-ilmoittautumismaksuun ja kilpailupäivänä maksettavaan maksuun lisätään 5 € lukuun ottamatta tutustumis- ja 

harrasteluokkaa. 

2. KILPAILUORGANISAATIO 

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ 
Koiviston Isku ry, pyöräilyjaosto 
Yritystunnus 0570010-2 
Osoite Palokunnanpuistokatu 6-8, 28130 Pori 

KILPAILUN VASTUUHENKILÖT 
Kilpailun johtaja  Jari Wiksten, puh. 0400 963939, jari.wiksten@gmail.com 
Ylituomari  Ilpo Kyllönen 
Järjestyspäällikkö Pentti Muukkonen 
Ratamestari  Jukka-Pekka Santala/Jari Wiksten 
Lähettäjä  Jari Wiksten 
Maalituomarit  Ulla Kyllönen, Pekka Saari, Kimmo Lampioinen  
Ajanotto  Harri Peltomaa, Jaakko Patoranta 
Tulospalvelu  Jari Wiksten 
Kilpailukanslia  Ulla Kyllönen  
Ensiapu kilpailukeskuksessa Ulvilan ensivaste puh. 044 569 1422 
Päivystävä lääkäri Päivystyspoliklinikka, Satakunnan keskussairaala, Sairaalantie 3 Pori, puh. 02 627 6868 
Sairaankuljetus puh. 112 
Yleinen hätänumero  puh. 112 

3. KILPAILUKESKUS 

Massin maja, Massintie  Ulvila  
Avoinna su 8.7.2012 klo 9.00 alkaen 

 

OPASTUS KILPAILUKESKUKSEEN: 

Valtatie kahdella on sekä Porin että Helsingin suunnissa Ulvilassa Massi-opasteet. Seuraa opasteita Lattomerentielle, 

jossa on Massin liikuntakeskuksen opaste. 

Valtatie kahdeksalta Rauman suunnasta tultaessa lyhin reitti on Lattomeren kautta (n. 6km ennen Poria, Lattomeren 

liittymä). Lattomerellä käännytään Paikallistielle, joka Ulvilassa jatkuu Lattomerentienä. Lattomerentiellä viitoitus 

Massin liikuntakeskukseen. 

PYSÄKÖINTI: 

Huom. Kilpailijoiden pysäköinti lähtöalueen taakse pururadan varteen reittikartasta poiketen. Lähtöpaikan 

lähialueen täytyttyä käytetään Massin liikuntakeskuksen pysäköintialuetta täyttäen alue ensin kilpailureitin 

puoleisesta reunasta alkaen.  Huom. Samaa pysäköintialuetta käyttää Teatteri Ulpun kesäteatteri (näytökset klo 14 ja 

18). Noudata liikenteenohjaajan ohjeita. 

mailto:koivistonisku.pyoraily@gmail.com
mailto:jari.wiksten@gmail.com
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PYÖRÄN PESUPAIKKA: 

Lähtöalueen läheisyydessä suksitelineen luona. 

KILPAILIJOIDEN PUKU- JA PESEYTYMISTILAT: 

Massin majan saunatilat. 

4. KILPAILUAIKATAULU 

Lauantai 7.7.2012  klo 11.00 Reitin ennakkotutustuminen alkaa 

Sunnuntai 8.7.2012 

klo 9.00-18.00 Kilpailutoimisto avoinna 

klo 9.00-17.30 Massin majan saunatilat kilpailijoiden käytössä 

klo 12.00 Lähtö 1  N/M-10 ja N-12  5*x 0,9 km = 4,5 km  

  M-12 ja N-14  8*x 0,9 km = 7,2 km 

klo 12.30 Lähtö 2  M-14, N-16 ja M-16 2 * 4,8 km = 9,6 km 

 Palkintojenjako, lähtö 1  

klo 13.15 Lähtö 3  N/M-18, Miehet, Naiset  5 * 4,8 km = 24,0 km  

  M-30, M-40 ja M-50, Harraste 

 Palkintojenjako, lähtö 2  

klo n. 15.15 Palkintojenjako, lähtö 3  

5. KILPAILUNUMEROT 

Kilpailunumerot on noudettava kilpailutoimistosta viimeistään tuntia ennen omaa lähtöä. Kilpailunumero 

kiinnitetään pyörän ohjaustankoon siten, että se on helposti luettavissa. Kilpailunumero palautetaan puhdistettuna 

välittömästi kilpailun jälkeen kilpailutoimistoon. 

Palauttamattomasta tai rikkoutuneesta kilpailunumerosta peritään 20€. 

6. REITTIKUVAUS, MERKKAUS JA REITTIIN TUTUSTUMINEN 
Reittikuvaus: 

Lyhyt reitti n. 900m (lähtö 1) Lähtöpaikalta ajetaan latu-uraa loivaa mäkeä ylös harjulle, jossa ajetaan hiihtosillan ali 

ja käännytään oikealle hyppyrimäen luo, josta heinikkoista uraa mäkeä alas ja toisen sillan ali kaartaen oikealle latu-

uraa, jolta käännytään kivikkoiselle polulle ja ajetaan pysäköintialueen reunaa takaisin lähtöalueen ohi uudelle 

kierrokselle (kivikkopolkuosuus osittain sama pitkän reitin kanssa). 

Pitkä reitti n. 4,8km (lähdöt 2 ja 3) Lähtöpaikalta ajetaan latu-uraa hiihtostadionilla pieni lenkki, jonka jälkeen 

käännytään jyrkästi oikealle mäkeen, jossa jyrkkä lyhyt nousu ja latusillan ylitys. Sen jälkeen ajetaan leveää uraa reilu 

sata metriä ja sitten käännytään kapealle polkuosuudelle, joka vie radiomastolle, josta jatketaan pitkälle (n. 1km) 

alamäkiosuudelle. Aluksi ajetaan traktoriuraa, jossa jokunen kivi ja kuoppa. Ura muuttuu kapeammaksi ja kääntyy 

vasemmalle kivikkoiselle kapealle polkuosuudelle. Sen jälkeen ajetaan pieni pätkä soratietä, jolta tiukka käännös 

vasemmalle ojan yli lyhyelle polulle. Polulta käännytään oikealle ja jatketaan n. 200 metriä pururataa. Sitten 

jatketaan vasemmalle n. 150 m pituiselle kapealle polulle. Sen jälkeen käännytään vasemmalle soratielle, jota 

ajetaan n. 100 metriä. Tieltä käännytään oikealle taimikkoon kapealle kivikkoiselle polulle, joka levenee pian 

traktoriuraksi, jolta käännytään vasemmalle polku-uralle, joka nousee loivasti ja jossa on muutamia lyhyitä 

kivikkopätkiä. Pian polku muuttuu pururadaksi, jota ajetaan vielä n. 100 metrin pätkä loivaa nousua. Sitten 

käännytään oikealle kivikkoiselle polulle, joka on aluksi leveä mutta kapenee pian. Polku kulkee kesäteatterin lähelle 

ja kääntyy vasemmalle parkkipaikan reunaan, josta polku jatkuu lähtöalueelle, josta lähdetään uudelle kierrokselle. 
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Merkkaus: Reitti merkitään valkoisilla 20*30 cm -kokoisilla opastetauluilla (musta nuoli) ja merkkausnauhalla 

(punainen/keltainen). Reitti merkitään kevyesti 5.7. ja lopullisesti 8.7. aamulla. 

 

Reittikarttaan merkityt numeroidut reittipisteet 1-6 on merkitty maastoon numeroiduilla kylteillä. 

 

Reittiin tutustuminen: Reittiin voi tutustua etukäteen. Etukäteistutustumisajoista ilmoitetaan Koiviston Iskun 

kotisivuilla (pyöräilyjaosto/Massi XCO) etukäteen sekä fillarifoorumilla. Tietoja tutustumisajoista saa kilpailunjohtaja 

Jari Wiksteniltä (yhteystiedot edellä). Reitti merkitään siten, että sitä voi ajaa lauantaina 7.7. klo 11 alkaen.  

Kilpailun aikana reittiin tutustuttaessa ei saa käyttää kilpailunumeroita eikä kilpailijoita saa häiritä. 

LÄHTÖ JA MAALI 

Lähtöpaikka sijaitsee kilpailutoimiston läheisyydessä varastorakennuksen luona ja myös maali on lähtöalueen 

läheisyydessä. Kilpailijoiden on saavuttava lähtöalueelle vähintään 10 minuuttia ennen oman luokkansa lähtöä.  

Lähdöissä 1 ja 2 luokan voittajan tullessa maaliin kaikki saman luokan kilpailijat tulevat maaliin riippumatta ajettujen 

kierrosten määrästä.  

Lähdössä 3 voittajan tullessa maaliin kaikkien luokkien kilpailijat tulevat maaliin riippumatta luokasta tai ajettujen 

kierrosten määrästä. Kilpailun keskeyttämisestä on ilmoitettava kilpailunjohtajalle/maalituomareille. 

7. RAVINTO- JA VÄLINEHUOLTO 

Ravinto- ja välinehuolto on sallittu kilpailun aikana vain merkityllä huoltoalueella. Huoltoalueella säilytetään kilpailun 

aikana tarvittavat työkalut ja varaosat. Huoltopaikan ulkopuolella välinehuolto on sallittu vain samassa luokassa 

ajavien ja samaan seuraan/joukkueeseen kuuluvien välillä. Huoltopaikka sijaitsee lähtö- ja maalialueen läheisyydessä 

näköetäisyydellä. Huoltoalueella on pöytä juomapulloille. 

http://www.koivistonisku.fi/


Massi XCO 8.7.2012, Ulvila, Koiviston Isku ry 5 

8. TULOKSET JA PALKINNOT 

Tulokset ovat nähtävissä heti kilpailun jälkeen kilpailukeskuksessa sekä myöhemmin järjestävän seuran kotisivuilla 

www.koivistonisku.fi sekä Pyöräilyn tulospalvelussa: http://www.kotiposti.net/xkarim/ 

Junioriluokkien (kultainen kampi) kaikki kilpailijat palkitaan mitaleilla ja muiden luokkien kolme parasta palkitaan 

pokaalein luokkien maaliintulon jälkeen. Miesten ja naisten elite-luokissa on lisäksi tavarapalkintoja. 

9. DOPINGTESTAUS 

Mahdollinen dopingtestaus tehdään Massin majan tiloissa. Maalialueella on taulu, johon merkitään 

dopingtestattavien kilpailijoiden numerot. 

http://www.koivistonisku.fi/
http://www.kotiposti.net/xkarim/

