Ratamestarin lausunto
Kainuun Pyöräsuunnistusrastiviikko, Pyöräsuunnistuksen Suomen Cup, 3.-8.7.2022
Su 3.7. Honkavaaran hiihtokeskus/Puolangan keskusta, sprintti klo 10
Ma 4.7. Honkavaaran hiihtokeskus, keskimatka klo 11
Ke 6.7. Paljakan hiihtokeskus, pidemmät keskimatkat klo 11
Pe 8.7. Luhtakangas, KRV-kisakeskus, keskimatka klo 13
Ensimmäinen Kainuun Pyöräsuunnistusrastiviikko ajetaan vuonna 2022 Puolangalla vaihtelevissa
maastoissa. Jokainen neljästä kilpailupäivästä on luonteeltaan erilainen ja tarjoaa kilpailijoille niin ratojen
kuin maastonkin puolesta erityyppisiä haasteita.
Ensimmäinen kilpailupäivä ajetaan aivan Puolangan keskustassa ja sen lähimaaston kankailla. Suurin osa
radoista liikkuu kylän asutusalueella ja kyläkeskuksessa. Runsasrastisilla ja paikoin useaan kertaan risteävillä
radoilla on syytä olla erittäin tarkkana rastien kiertojärjestyksen ja koodien kanssa. Sunnuntaiaamun
liikenne tullee olemaan hiljaista, mutta koska kilpailualuetta ei ole suljettu muulta liikenteeltä, on syytä olla
erityisen varovainen esimerkiksi katujen ylityksissä. Suurimmalla osalla radoista on käytössä A4-kokoinen
kääntökartta.
Toisena kilpailupäivänä ratojen luonne muuttuu täysin siirryttäessä Honkavaaran latupohjille. Radoilla
painottuvat reitinvalinnat ja fyysinen vire runsaammin korkeuseroja sisältävässä maastossa. Muutamissa
erittäin vauhdikkaissa ja mutkaisissa latupohjien laskuissa on syytä olla varovainen ja noudattaa
oikeanpuoleista liikennettä. Puolangan keskustan tapaan suurimmalla osalla radoista käytetään A4-kokoista
kääntökarttaa.
Kolmantena kilpailupäivänä siirrytään Paljakan hiihto- ja matkailukeskuksen maastoihin. Maastojen ja
ratojen luonne on jossain määrin yhdistelmä kahden ensimmäisen päivän kilpailuista. Radat jakautuvat
Paljakan matkailukeskuksen ja mökkialueiden tiiviimpään urastoon ja urbaanimpaan ympäristöön sekä
pidemmillä radoilla runsaita korkeuseroja sisältäville latupohjille ja Paljakan rinteille. Pidemmillä radoilla on
käytössä Pretex-materiaalista valmistettu A3-kokoinen säänkestävä kartta. Osalla radoista on jälleen
kartankääntö. Muutamat sarjat ajavat kilpailukeskuksen läpi uudelle kierrokselle lähtöpaikan kautta. Myös
Paljakan maastossa etenkin matkailukeskuksen läheisyydessä on syytä olla tarkkana rastien ja ratojen
kiertosuuntien kanssa.
Kainuun Pyöräsuunnistusrastiviikko huipentuu Luhtakankaan kangasmaastoihin samaan kilpailukeskukseen
ja maaliin Kainuun Rastiviikon kanssa. Radoilla päästään viikon nautinnollisimmille kangaspoluille
harjusuppamaastoon. Alueen kapeudesta johtuen kohtaamisilta ja samoilla urilla liikkumiselta ei voida
välttyä, joten muistetaan myös viimeisenä kilpailupäivänä toisten kilpailijoiden huomioiminen ja
väistämissäännöt. Viimeiselle rastille saavutaan kangasmaaston läpi juuri syntynyttä pientä epäselvää
polkua pitkin. Tarvittaessa polkua vahvistetaan viitoituksella. Paljakan osakilpailun tapaan pidemmillä
radoilla on käytössä Pretex-materiaalista valmistettu A3-kokoinen säänkestävä kartta ja osalla radoista on
myös kartankääntö.

Kolmen viimeisen osakilpailun kartoilla on paikoin
käytössä latupohjilla, joilla ei ole varsinaista kovaa
polkupohjaa, keltainen ”narrow ride” -tyyppinen
urakuvaus. Ura on tyypillisesti maastossa hyvin
erottuva, mutta pohja hitaahko ajaa.
Inhimillisen virheen vuoksi Luhtakankaan viimeisen osakilpailun kartalta jäi piilotetuksi suuntaviivat ja tämä
huomattiin vasta tulostuksen jälkeen. Kartta on normaalisuuntainen (napapohjoinen ylöspäin) ja sillä on useita
mainoksia ja tekstejä pohjoissuunnassa, joten harmia tästä tuskin kilpailijoille syntyy ja näinollen uutta
tulostuskierrosta ei lähdetty tekemään.

Tervetuloa Kainuun Pyöräsuunnistusrastiviikolle Puolangalle!
Mika Häkkinen / Hiiltomiehet

