
Yleisökartta
Kilpailu on mönkijöiden ja maastoautojen kestävyys kilpai lu, jossa 
joukkueet yrittävät ehtiä käymään mahdollisimman mo nella 
rastilla kilpailuajan puitteissa. Mitä vaikeampi rasti, si tä 
enemmän siitä saa pisteitä. Kilpailun voittaa joukkue, joka on 
kerännyt suurimman pistesaaliin. Kilpailijat saavat kiertää ras tit 
haluamassaan järjestyksessä, eikä kaikkia ole pakko ha kea.

Kilpailualueilla saa liikkua vapaasti ja yleisökarttaan on mer kitty 
keltaisilla tähdillä paikkoja, jotka etukäteen miettiynä ovat 
yleisöystävällisiä. Paikkoja, joihin on kohtuu helppo pääs tä ja 
joissa todennäköisesti riittää mielenkiintoista kat sotta vaa. So -
veltuvia parkkipaikkoja on merkitty karttaan P-paikka merkein. 

Kilpailijoiden sijainnit näet seurantapalvelusta, johon osoit tava 
linkki ja QR-koodi ovat sivun alareunassa. Tämä on helpoin tapa 
löytää kilpailijat maastosta. Palvelu toimii niin moderneilla kän ny -
köillä kuin tietokoneellakin.

Alueiden parkkipaikkojen osoittteet löytyvät viimeiseltä sivulta 
yleiskarttaan merkittynä.

1. Kilpailukeskus
Alueella on erinomaisia katselupaikkoja ja on helppo nähdä laa -
jalle alueelle. Erityisesti itäinen meluvalli on kuin tehty katsomista 
varten. Korkean vallin päälle kiivettyä näkee laa jan alueen ker -
ral la ja autot mahtuvat parkkiin viereisen tien reunaan.

Muistakaa, että turvallisuussyistä itse moottoriradoille ja turva-
alu eil le ei saa mennä (kartassa punaisella sävytetyt alueet) ja 
liuk kaut ta aiheuttavan kuran kulkeutumista asfaltoiduille alueille 
on väl tettävä.

Nälkää ja janoa vastaaan alueella palvelee moottoriradan kah -
vio, josta löytyy myös wc-tilat.

2. Ankkalampi
Alueen parkkipaikka on eteläisessä päässä, jonka läntisellä puo -
lel la on Liejusuo. Kyseisellä suolla on muutamia erittäin vaativia 
rasteja. Tämä paikka on kostea ja vaikeakulkuinen.

Varsinainen alueen nimikkopaikka on aivan alueen pohjois pääs -
sä. Pellolle on kaivettuja riistalampia, joiden ympäristöön on si joi -
tettu korkepisteisiäkin rasteja. Kävelymatkaa parkkipaikalta tulee 
noin kilometrin verran.

3. Tölpänlampi
Alueen parkkipaikka on alueella olevan talon pihapiirissä. Par -
haat katselupaikat ovat Tölpänlammen läheisyydessä. Alue on 
hyvin pehmeää ja märkää heti pellon jälkeen.

Aikataulu
La 5.8     
7:00 Lähtö
22:30 Maali 
00:30 (su) Palkintojenjako

Muutama huomioitava juttu:
- Omalla moottoriajoneuvolla ei saa ajaa maastoon.
- Pysäköinti normaalien liikennesääntöjen mukaan. Pitäkää 

huo li pysäköidessänne, ettette estä tai aiheuta vaaraa muille 
tien käyttäjille.

- Varokaa vinssaavia ajoneuvoja, sillä katketessaan vaijeri si -
val taa vaarallisella voimalla. Pitäkää muutenkin turvallinen 
etäi syys 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
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