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punainen viiva, pitkä reitti n. 4,8 km, ajosuunta vastapäivään 
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ULVILA 8.7.2012 

XCO-cupin 3. osakilpailu 

Kultainen Kampi osakilpailu 
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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. 

AJO-OHJE MASSILLE 

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. 

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 

REITTIKUVAUS, MERKKAUS  

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. 

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. 

Merkkaus: Reitti merkitään valkoisilla 20*30 cm -kokoisilla opastetauluilla (musta 

nuoli) ja merkkausnauhalla. Reitti merkitään kevyesti 5.7. ja lopullisesti 8.7. aamulla. 
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