
Tervetuloa
Kilpailu on mönkijöiden ja maastoautojen kestävyyskilpailu, jos sa joukkueet 
yrittävät ehtiä käymään mahdollisimman mo nel la ras tilla kilpailuajan 
puitteissa. Mitä vaikeampi rasti, sitä enem män siitä saa pisteitä. Kilpailun 
voittaa joukkue, joka on kerännyt suurimman piste saa liin. Kilpailijat saavat 
kiertää rastit haluamassaan järjes tyk ses sä, eikä kaikkia ole pakko hakea.

Mön kijöillä riittää, että toinen mönkijä saadaan kosketusetäi syy delle 
rastista. Autoissa luokkajako menee rengaskoon mukaan. Katsas te tut alle 
33" ren kaiset ajavat pikkuluokassa ja suuremmat katsastetut isossa 
luokassa. Avoimessa luo kas sa saavat ajaa niin mönkijät kuin autot. Tämä 
luokka mahdol listaa myös muihin luokkiin sopimattomilla ajoneuvoilla 
osallis tumisen. 

Muutama huomioitava ju u:
- Kilpailuaika lauantaina 07 - sunnuntai 01
- Kartassa on vihreillä nelikulmioilla merkitty hyviä katsomispaikkoja.
- Omalla moottoriajoneuvolla saa ajaa vain teitä pitkin, jotka ovat helposti 

henkilöautolla ajettavia.
- Pysäköinti normaalien liikennesääntöjen mukaan teiden varteen tai 

järjestäjän osoittamille paikoille. Pitäkää huoli pysäköidessänne, ettette estä 
tai aiheuta vaaraa muille tienkäyttäjille, älkää pysäköikö kenenkään pihaan.

- Varokaa vinssaavia ajoneuvoja, sillä katketessaan vaijeri sivaltaa 
vaarallisella voimalla. Pitäkää turvallinen etäisyys ajoneuvoihin.

- Uskokaa, kun kilpailija pyytää antamaan tilaa. Hän ei tee sitä turhaan.
- Muistakaa, että minkä jaksatte kantaa metsään, jaksatte myös kantaa pois. 

Pidetään paikat roskattomina.Tervetuloa

Alue 1 - Toikonniemi + yleisöalue pohjoinen
- Alueella on huomattava määrä rasteja ja useita haastavia paikkoja.
- Osalle haastavista katselupaikoista on pitkä kävelymatka.
- Parkkipaikan vieressä kello 17-19 on 8 yleisörastia, joilla käy valtaosa 

joukueista. Erinomainen katselupaikka. Vähintään saman ajan paikalla on 
makkaran myynti.

Alue 2 - Miilukorpi + yleisöalue etelä
- Pitkäalue jossa haastavimmat rastit ovat keskittyneet pohjoiselle 

yleisöalueelle ja sen läheisyyteen. 
- Yleisöalue on auki 10-14. Tällöin myös makkaranmyynti.
- Alueen läpimenevä tie ei ole henkilöautolla läpiajettavissa

Alue 3 - Akanmäki
- Pieni alue, jossa on kilpailun suurin keskimääräinen rastinvaikeus. 
- Heti tien vieressä on rasti 496, jonka hakemisessa saavat kilpailijat 

varmasti tehdä töitä.








