Yleisökartta
Kilpailu on mönkijöiden ja maastoautojen kestävyyskil
pailu, jossa joukkueet yrittävät ehtiä käymään mah
dollisimman monella rastilla kilpailuajan puitteissa. Mitä
vaikeampi rasti, sitä enemmän siitä saa pisteitä. Kilpai
lun voittaa joukkue, joka on kerännyt suurimman piste
saaliin. Kilpailijat saavat kiertää rastit haluamassaan
järjestyksessä, eikä kaikkia ole pakko hakea.

Muutama huomioitava juttu:









Kilpailuaika 7:00  21:00
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.
Karttaan on merkitty muutama hyvä parkkipaikka P
merkeillä.
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.

Kilpailualueilla saa liikkua vapaasti. Soveltuvia parkki
paikkoja on merkitty karttaan Ppaikka merkein.
Kilpailijoiden sijainnit näet seurantapalvelusta, johon
osoittava linkki ja QRkoodi ovat sivun alareunassa.
Tämä on helpoin tapa löytää kilpailijat maastosta.
Palvelu toimii niin moderneilla kännyköillä kuin
tietokoneellakin. Alueiden parkkipaikkojen osoitteet
löytyvät seuraavalta sivulta.

Alueiden parkkipaikkojen
lähestymisosoitteet ja erityishuomiot:
1. Pohjoistalo ( Luukkolantie 2, 51720 Rahula )
2. SuurPajula ( Kuvalantie 73a, 51720 Rahula )
3. Huhtisaari ( Huhtisaarentie 11, 51720 Rahula )
4. Mastonmäki ( Puntalantie 37, 52110 Mikkeli )
5. Crosscountry ( Reposentie 158, 52100 Mikkeli )
6. Amazing Amados ( Kääriäläntie 67, 52100 Mikkeli )
Yleisöalue, avoinna 1217

7. Visulahti (Visulahdentie 1, 50180 Mikkeli )
Yleisöalue, avoinna 1821

1. Pohjoistalo
Luukkolantie 2, 51720 Rahula



Kilpailijoille alue on helppokulkuinen ja he pystyvät
liikkumaan nopeasti. Vahva palstatien pohja pääurana
ja alueelle vaikeutta tuovat 2 pientä suota.
Yleisölle hieman hankalahko alue ja käveltävää tulee
paljon. Nuotiopaikka mökin vieressä ja merkitty
karttaan nuotion kuvalla.

2. SuurPajula
Kuvalantie 73a, 51720 Rahula




Yleisöystävällinen alue. Rastien lähelle helppo kävellä
tiepohjaa pitkin.
Parkkipaikkana pelto, jolle autot mahtuvat parkkiin
Lounaiskulmassa tähdellä merkittynä pieni suoalue,
jossa varmasti riittää katsottavaa. Toinen tähti heti
alueelle tultaessa, jossa mäenkumpare täynnä
kikkailurasteja

3. Huhtisaari
Huhtisaarentie 11, 51720 Rahula




Alue haastaa joukkueet monin tavoin. Alueella on
kivikkoa, suota, rinnettä ja pusikkoa.
Yleisöpysäköinnin kannalta haastava, pysäköikää
tienvarteen tukkimatta tietä.
Kävellen alueella on helpoin liikkua mäenharjalla
kulkevaa uraa pitkin. Uran varrelle on merkitty
nuotiopaikka ja tähdellä mielenkiintoisimpien
rastien paikat.

4. Mastonmäki
Puntalantie 37, 52110 Mikkeli




Kilpailijoille helpohko alue, jossa edetään uria pit
kin. Alueella on tehty harvennuksia, joten urilla on
risuja ja aluskasvillisuus korkeaa.
Yleisön kannalta liikkuminen ei ole helpointa joh
tuen aluskasvillisuudesta ja risuista. Ei suositella
yleisölle vaikeakulkuisuutensa takia.
Alueelle saavuttaessa on nuotiopaikka.

5. Crosscountry
Reposentie 158
52100 Mikkeli








Yleisöalue 1
Avoinna: 12:0017:00
6. Amazing Amados
Kääriäläntie 67
52100 Mikkeli








Legendaarinen offipuisto, jos
sa kilpailjat ja yleisö viihtyy.
Monimuotoisin ajoalue.
Tältä alueella on kilpailun suu
rin pistemäärä saatavissa ja
varmasti kaikki kilpailijat
tämän alueen käyvät.
Alueella on hyvin parkkitilaa ja
hyvät tieurat, joita pitki on
helppo kävellä rastialueella.
Alueella on kanttiini ja
nuotiopaikka.
Tähdellä merkityt
katselupaikat ovat kilpailijoille
haastavia rastipaikkoja, joihin
on helppo mennä katsomaan.

Vaihteleva ja haastava alue, mis
sä pienellä alueella on paljon
nähtävää.
Hiekkaharju ja pehmeääkin
löytyy. Rinteitä joihin kilpailijat
päästävät kaasua säästelemättä
ja myös pehmeitä kohtia.
Yleisöystävällinen alue. Hyvin
parkkitilaa. Länsikulmassa laavu,
jossa pystyy grillaamaan
makkaraa.
Koko alue on erinomaista, help
poa seurattavaa, ja mielenkiintoi
sia paikkoja riittää.
Alueelle tullaan ja poistutaan
myötäpäivää kiertäen, pystyy
ajamaan läpi. Tätä varten on
opasteet alueella.

Yleisöalue 2
Avoinna 18:0021:00
6. Visulahti
Visulahdentie 1, 50180
Mikkeli





Illalla Visulahden moottori
puisto pärähtää kesän vii
meisen kerran. Alueelle lai
tettiin muutama suuripistei
nen rasti, joista saatavat pis
teet varmasti kaikki kilpailijat
haluavat.
Alue on kompakti maanajo
alue XON puiston takana.
Yleisölle helppokulkuinen
alue, mutta siimoitetun alu
een ulkopuolella liikkuminen
on omalla vastuulla.

