
KILPAILUKUTSU                                                
 
Kainuun Pyöräsuunnistusrastiviikko 2.-7.7.2023, Kuhmo 

Su 2.7. Kalevalan urheilukeskus, sprintti klo 10 
Ma 3.7. Multikankaan ampumarata, keskimatka klo 11 
Ke 5.7. Huhtikankaan ampumarata, pitkä matka klo 11 
Pe 7.7. Kuhmon urheilukeskus, pidempi keskimatka takaa-ajona klo 13 
 
 

KILPAILUSÄÄNNÖT 
Kilpailuissa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita. 
 
ILMOITTAUTUMINEN KILPASARJOIHIN 
Kilpasarjoihin ilmoittautuminen tulee suorittaa viimeistään 31.5.2023 klo 23.59 mennessä: 
 
1. Käyttäen IRMA -ilmoittautumispalvelua https://irma.suunnistusliitto.fi 

 
2. Ulkomaisten osallistujien osalta IRMA-palvelun kautta tai sähköpostilla: info@pihkafit.fi 
 
Sähköpostitse ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava seuraavat tiedot: nimi, syntymävuosi, emiTag-
numero, maa, sarja ja kilpailupäivät (1,2,3,4). Ilmoittautuneille lähetetään osallistumismaksusta lasku. 
Ilmoittautuminen on vastaanotettu, kun lasku on maksettu Kainuun Pyöräsuunnistusrastiviikon tilille. 
 
Ilmoittautumistiedot ovat tarkistettavissa IRMA-ilmoittautumispalvelussa. Jälki-ilmoittautumiset tulee 
tehdä viimeistään 12.6.2023 klo 23.59 korotetuin maksuin (ks. osallistumismaksut) suoraan IRMA-
ilmoittautumispalveluun. 
 
Sarjat 
H11-H80 
D11-D70 
 
Osallistumismaksut 
Osallistumismaksut määräytyvät maksupäivän mukaan seuraavasti: 
 
30.11.2022 mennessä: 
H/D 17-80 90 €/vko  25 €/pv 
H/D 11-15 55 €/vko 15 €/pv 
 
28.2.2023 mennessä: 
H/D 17-80 100 €/vko 28 €/pv 
H/D 11-15 60 €/vko 16 €/pv 
 
31.5.2023 mennessä: 
H/D 17-80 115 €/vko 30 €/pv 
H/D 11-15 65 €/vko 17 €/pv 
 
Jälki-ilmoittautuminen 12.6.2023 mennessä: 
H/D 17-80 160 €/vko 42 €/pv 
H/D 11-15 85 €/vko 22 €/pv 
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Osallistumismaksu on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä IRMA-palvelun kautta. Ilmoittautuminen 
vahvistuu vasta, kun osallistumismaksu on maksettu. 
 
 
ILMOITTAUTUMINEN KUNTOSUUNNISTUKSEEN (Avoimet sarjat) 
 
1. Ennakkoilmoittautuminen kuntosuunnistukseen 
 
Ilmoittautuminen web-lomakkeen/-kaupan kautta 12.6.2023 klo 23.59 mennessä alennetuin maksuin. 
Palvelu aukeaa lokakuun 2022 aikana. Ennakkoilmoittautuminen on mahdollista vain koko viikolle. 
Ennakkoilmoittautumisen osallistumismaksut: 
 
30.11.2022 mennessä: 
AVOIN (A/B/C -radat)   54 €/vko 
AVOIN (A/B/C -radat) alle 13-vuotiaat 34 €/vko 
 
28.2.2023 mennessä: 
AVOIN (A/B/C -radat)   59 €/vko 
AVOIN (A/B/C -radat) alle 13-vuotiaat  39 €/vko 
 
31.5.2023 mennessä: 
AVOIN (A/B/C -radat)   64 €/vko 
AVOIN (A/B/C -radat) alle 13-vuotiaat 44 €/vko 
 
Jälki-ilmoittautuminen 12.6.2023 mennessä: 
AVOIN (A/B/C -radat)   69 €/vko 
AVOIN (A/B/C -radat) alle 13-vuotiaat 49 €/vko 
 
Kuntosuunnistukseen (Avoimet sarjat) tulijat ilmoittautuvat tapahtumaan tullessaan pyöräsuunnistuksen 
infossa, josta he saavat kuntosuunnistuslipukkeen. Kuntosuunnistus toteutetaan omatoimiperiaatteella 
ilman emiTag-leimausta. 
 
 
2. Paikan päällä ilmoittautuminen kuntosuunnistukseen 
 
Kilpailukeskuksessa voit paikan päällä ilmoittautua pyöräsuunnistuksen infopisteellä koko kisaviikon ajan 2.-
7.7.2023. 
 
Avointen sarjojen osallistumismaksut paikan päällä: 
 
AVOIN (A/B/C -radat)    70€/vko 20 €/pv 
AVOIN (A/B/C -radat) alle 13-vuotiaat  50€/vko 15 €/pv 
 
 
PERUUTUS- JA MUUTOSEHDOT 
HUOMIO! Ennen ilmoittautumista tutustu peruutus- ja muutosehtoihin verkkosivuilla www.rastiviikko.fi → 
2023 → Ilmoittautuminen → Peruutus- ja muutosehdot. Kun osallistuja on ilmoittautunut tapahtumaan 
joko IRMA-palvelun tai web-kaupan kautta tai sähköpostitse, niin tällöin katsotaan, että osallistuja on 
hyväksynyt tapahtuman peruutus- ja muutosehdot, jotka on julkaistu edellä mainitulla verkkosivustolla. 
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- Jos osallistuja peruuttaa osallistumisensa 31.5.2023 mennessä, palautetaan osallistumismaksu takaisin, 
josta on vähennetty käsittelymaksu (ks. verkkosivut) 
- Jos osallistuja peruuttaa osallistumisensa 31.5.2023 jälkeen, osallistumismaksusta palautetaan 50 % 
virallista lääkärintodistusta tai muuta vastaavaa dokumenttia vastaan 
- Jos osallistuja on maksanut osallistumismaksun liikuntaedulla, niin Verohallinnon ohjeiden mukaan emme 
voi osallistumisen peruutustilanteissa palauttaa maksua 
- Kilpasarjoissa sarjanvaihto on mahdollista veloituksetta 31.5.2023 asti. 31.5.2023 jälkeen sarjanvaihdosta 
veloitetaan käsittelymaksu à 10 €. 
 
emiTag-numeron muutokset 
- emiTag-numeron vaihto on maksuton 12.6.2023 saakka. Voit vaihtaa emiTag-numeron itse suoraan IRMA-
palveluun (12.6. asti) tai ilmoittamalla info@pihkafit.fi 
- Kilpasarjoissa 13.6. alkaen emiTag-numeron vaihdon voi ilmoittaa vain sähköpostitse info@pihkafit.fi ja 
vaihdosta peritään käsittelymaksu (ks. verkkosivut) 
 
Tapahtuman siirtäminen tai peruuttaminen 
- Jos tapahtuma joudutaan olosuhteiden tai poikkeustilan (Force Majeure) vuoksi siirtämään ja osallistuja 
peruuttaa tämän jälkeen osallistumisensa, niin osallistumismaksu palautetaan. Tässä tapauksessa järjestäjä 
perii peruutuksesta käsittelymaksun à 5 € / osallistumispäivä / osallistuja. 
- Jos tapahtuma joudutaan olosuhteiden tai poikkeustilan (Force Majeure) vuoksi perumaan kokonaan, niin 
osallistumismaksu palautetaan. Tässä tapauksessa järjestäjä perii peruutuksesta käsittelymaksun à 5 € / 
osallistumispäivä / osallistuja. 
 
EMITAG-LEIMAUS 
Kaikissa kilpasarjoissa käytetään emiTag-leimausta. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava emiTag-
kortin numero. Ellei emiTag-kortin numeroa ilmoiteta, varaamme kilpailijalle vuokrakortin hintaan 15 €/vko 
tai 5 €/pv. Palauttamattomasta emiTag-kortista veloitamme 100 €. 
 
KILPAILUKESKUKSET 
Ensimmäisen osakilpailun kilpailukeskuksena toimii Kalevalan liikuntakeskus (navigointiosoite: Väinämöinen 
4, 88900 Kuhmo). 
 
Toisen osakilpailun kilpailukeskuksena toimii Multikankaan ampumarata (opastus Pohjoispuolentieltä nro 
900 länteen Kuhmosta). 
 
Kolmannen osakilpailun kilpailukeskuksena toimii Huhtikankaan ampumarata (navigointiosoite: Hamppu-
lammentie 18, 88600 Sotkamo). 
 
Neljännen osakilpailun kilpailukeskuksena toimii Kuhmon urheilukeskus (navigointiosoite: Martinpolku 4, 
88900 Kuhmo. 
 
Kilpailukeskuksissa on info ja WC-tilat. Kahvila- ja ravintolapalveluista tiedotetaan myöhemmin. 
 
Kilpailukeskuksien ja kilpailumaaston alueella omatoiminen leiriytyminen on kielletty! Alueiden hotelli- ja 
mökkimajoitusta sekä Kainuun Rastiviikon kisakylän palveluja voi käyttää normaalisti. 
 
MAASTO 
Kalevalakylän, Multikankaan ja Tipasojan maastot ovat nopeita polkurikkaita kangasmaastoja, joissa on 
kohtuulliset korkeuserot. Harjujen rinteet ovat paikoin jyrkkiä. Neljännen päivän Mäntymäki-Keskusta -
maasto jakautuu nopeaan mäntykangas- ja urbaaniin taajamamaastoon. Kaikki maastot ovat 
harjoituskiellossa kyseisen maaston rastiviikon osakilpailuun saakka. 
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MATKAT 
3.7. Kalevalakylä, sprintti 
4.7. Multikangas, keskimatka 
6.7. Tipasoja, pitkä matka 
8.7. Mäntymäki-Keskusta, pidempi keskimatka, takaa-ajo 
 
Tarkemmat sarjakohtaiset matkat julkaistaan lähempänä tapahtumaviikkoa. 
 
KARTTA 
Mittakaava ensimmäisessä osakilpailussa sprintissä on 1:5000, toisessa osakilpailussa 1:7500, kolmannessa 
osakilpailuissa 1:12500/1:15000 ja neljännessä osakilpailussa 1:10000/1:5000. Värituloste 6/2023, 
uraluokitus Pihkafit Oy / Mika Häkkinen. 
 
INFO 
Info palvelee jokaisessa pyöräsuunnistusrastiviikon kilpailukeskuksessa. 
 
MAJOITUS 
Yksityiset mökkimajoituskohteet ovat katsottavissa ja vuokrattavissa Kainuun Rastiviikon verkkokaupassa. 
Myös muu majoitustarjonta löytyy KRV-verkkosivuilta. 
 
LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI 
Pysäköintialueet sijaitsevat kilpailukeskusten läheisyydessä. Pysäköinti on ensimmäisenä ja neljäntenä 
kilpailupäivänä maksutonta (Kalevalan ja Kuhmon urheilukeskukset). Toisen ja kolmannen osakilpailun 
paikoitusmaksu on 10€/päivä (Multikangas ja Tipasoja). Pysäköintilipukkeen voi ostaa pyörä-
suunnistusrastiviikon infosta. 
 
PALKINNOT 
Kokonaiskilpailussa palkitaan sarjojen voittajat. Nuorimmissa sarjoissa palkitaan kaikki osallistujat. 
Palkinnot ovat tavara- ja lahjakorttipalkintoja. 
          
VALOKUVAUS 
Tapahtumasta otetaan kuvia ja videoita koko tapahtuman ajan ja niitä julkaistaan tapahtuman 
verkkosivujen kuvagalleriassa sekä sosiaalisen median kanavissa. Järjestäjä pidättää oikeuden käyttää 
tapahtuman osallistujista (suunnistajat, yleisö jne.) otettuja kuvia tapahtuman markkinoinnissa. 
 
TIETOSUOJA 
Ilmoittautumalla tapahtumaan asiakas hyväksyy tietosuojaselosteet, jotka ovat luettavissa 
verkkosivuillamme: www.rastiviikko.fi -> Tietoa rastiviikosta -> Tietosuojaselosteet 
 
 
TOIMIHENKILÖT 
Kilpailunjohtaja: Mika Häkkinen, 040 7459032 
Ratamestari: Mika Häkkinen 
Kilpailun valvoja: Tommi Peltonen 
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