Syöte MTB Winter 25.2.2017
Järjestäjä

Krossikommuuni Ry

Kanslia / kuljetukset / opastus +358 (0) 46 959 9990
Kanslian osoite
Tapahtuman johtaja

Hotelli Iso-Syöte, Isosyötteentie 246, 93280 Syöte.
Pekka Tahkola, 040 7394 003

Yleistä
Jokainen osallistuja osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan ja vastaa itse omasta vakuutusturvastaan. Järjestäjä ei
vakuuta osallistujia. Ilmoittautumalla tapahtumaan hyväksyt nämä säännöt ja ohjeet.
Tapahtuma on luonteeltaan elämyksellinen retkiajo ohjatuissa ryhmissä. Ajanottoa ei ole.

Aikataulu
Perjantai 24.2.2017
19.00
19:00
21.00

Tapahtumakanslia avataan (Hotelli Iso-Syöte): Osallistujanumeroiden nouto.
Seikkailu Yön Yli -ryhmä lähtee matkaan
Tapahtumakanslia suljetaan

Lauantai 25.2.2017
08.00 - 10.00
08.00 - 09.30
09.30
09.40
10.00
15.00 - 20.00
17.10
18.00
19.00 - 23.00
22.00 -

Aamiaista tarjolla Hotelli Iso-Syötteellä omakustanteisesti
Tapahtumakanslia ja osallistujanumeroiden haku avataan (Hotelli Iso-Syöte)
Osallistujanumeroiden haku päättyy
Ryhmiin jakautuminen lähtöpaikalla ja lähtöinfo ryhmissä
Kaikkien ryhmien lähtö Iso-Syötteen ala-aseman pysäköintialueelta
Lounasbuffet avoinna Hotelli Iso-Syötteen kabinetissa
Aurinko laskee
Arvontapalkintojen jako Hotelli Iso-Syötteen kabinetissa
Syötteen eräpalveluiden savusauna osallistujien käytössä
Iltabileet (Hotelli Iso-Syöte)

Pakolliset varusteet
●
●
●
●

Ihmisvoimin liikkuva polkupyörä, jonka kaikki renkaat ovat vähintään 3,7 tuumaa (94 mm) leveitä.
Suosittelemme maksimissaan 10psi (0,7bar) rengaspaineita.
Kypärä
Toimiva matkapuhelin. Huomaa, että kylmä sää rajoittaa akun kestoa.
Kaikilla osallistujilla lyhyimpiä matkoja lukuunottamatta valo, jonka turvin tarvittaessa pääsee pois
metsästä pimeällä.

Erittäin suositeltavat varusteet
●
●
●

Taukotakki / muuta lämmintä vaatetta, sillä tauoilla tulee äkkiä kylmä.
Lisäenergiaa, työkalut ja renkaanvaihto-/paikkausvälineet
Pakkasta kestävä juomajärjestelmä, esim. juomareppu tai takin sisällä oleva juomapullo

Kanslia
Tapahtumakanslia on avoinna Hotelli Iso-Syötteen aulassa perjantaina 24.2. klo 19-21 ja lauantaina 25.2. klo 08-09.30.
Tämän jälkeen kanslian tavoittaa parhaiten puhelimitse. Muista hakea osallistujanumerosi kansliasta ja kiinnittää se
pyöräsi ohjaustankoon, sillä vain näin pääset mukaan tapahtumaan! Numerolappua ei tarvitse palauttaa.

Lähtö ja maali
Lähtö tapahtuu Iso-Syötteen ala-aseman pysäköintialueen pohjoispäästä lauantaina 12.3.2016 klo 10 alkaen. Maali on
Iso-Syötteen huipulla, Hotelli Iso-Syötteen edustalla. Ks. kartta alempana.
Lähtöalueelle voi jättää varusteita pakettiautoomme kuljetettavaksi ylös maaliin.

Ryhmiin jako lähtöpaikalla
Ryhmiin jako suoritetaan lähtöpaikalla ennakkoilmoittautumisten mukaan. Voit tarkistaa oman ryhmäsi osoitteesta
http://syotemtb.fi/winter_osallistujat2017.html
Leppoisa keskipitkä ja reipas -ryhmät on jaettu kahteen osaan, 1 ja 2. Ensimmäinen ryhmä ajaa hieman nopeammin.
Lähtöalueella on esillä ryhmäkohtaiset kyltit. Hakeudu mahdollisimman pian oman ryhmäsi alueelle. Olethan
paikalla viimeistään klo 09:40.
Jokaisella ryhmällä on vetäjä ja peränpitäjä. Lisäksi järjestäjällä on pari saattokuskia, jotka tarvittaessa saattavat
osallistujan huoltohenkilöstön luo tai esim. tielle.
Mikäli haluat vaihtaa ryhmää kesken ajon, ilmoita siitä mahdollisimman aikaisessa vetäjälle. Emme takaa että vaihto
onnistuu, mutta pyrimme järjestämään asian. Vaihto hitaampaan ryhmään on todennäköisesti helpompaa toteuttaa.

Ruokailu, pesu- ja pukutilat & sauna
Ruokailu on maaliintulon jälkeen Hotelli Iso-Syötteen kabinetissa, eli samassa rakennuksessa kuin kanslia. Ruokailulippu
sekä iltabileiden pääsylippu jaetaan osallistujanumeroa noudettaessa kansliassa. Ruokailu on auki klo 15-20.
Erityisruokavalioita noudattavat voivat tilata ruokaa tiskiltä ruokailulippua vastaan.
Peseytymis-, sauna- ja pukutilat ovat Hotelli Iso-Syötteen alakerrassa. Hotellin narikkaan voi jättää vaatteita/varusteita
säilytykseen omalla vastuulla. Emme vastaa säilytykseen jätetystä omaisuudesta.

Savusauna
Osallistujat saavat käyttää Syötteen Eräpalveluiden Huskyfarmin aitoa savusaunaa lauantaina 25.2. klo 19-23. Huom!
Savusauna sijaitsee n. 10km päässä hotellilta. Kuljetus ei sisälly osallistumismaksuun. Omat juomat ja eväät sallittu. Ei
lasipulloja.
Ajo-ohje savusaunalle: Tietä 862 (Syötekyläntie) n. 4km kohti Taivalkoskea. Heti Syötteen Kyläkaupan ja polttoaineen
jakelupisteen jälkeen seuraavasta risteyksestä vasempaan Oksanperäntielle jota suoraan n.4 km Huskyfarmille.
Syötteen Eräpalvelut | Oksanperäntie 364 | p. +358 50 5286441 | http://syotteenerapalvelut.fi/savusauna

Palkintojenjako klo 18:00
Osallistujien kesken arvotaan useita tavarapalkintoja klo 18:00 alkaen Hotelli Iso-Syötteen kabinetissa, eli samassa
tilassa kuin ruokailu.

Tapahtumaohjeet ja tapahtuman erityispiirteet
Syöte MTB -tapahtuman reitti kulkee osin kansallispuisto- ja retkeilyalueilla sekä virallisia retkeilyreittejä pitkin
poronhoitoalueella. Osallistujien tulee huomioida, että reiteillä voi olla kävelijöitä, hiihtäjiä, moottorikelkkailijoita ja
poroja, ja kohtaamistilanteissa pyöräilijä on väistämisvelvollinen.

Tapahtuma on retki- ja ryhmäajo, joten kiirettä ja ohitustarvetta ei ole
Noudata vetäjien ohjeita, toista käsimerkit ja viestit sekä aja rauhassa ryhmän turvallisuus huomioiden
Säilytä oma ajolinja sekä sopiva välimatka edellä ajavaan
Mikäli ryhmän vauhti on liian kova tai letkan välit alkavat venyä, ilmoita siitä heti vetäjälle tai eteenpäin. Helpoin
paikka on ajaa heti ryhmän vetäjän takana, jolloin vetäjä osaa säätää vauhdin sopivaksi.
▪ Pyri siihen, että reitin lumipinta säilyy mahdollisimman hyväkuntoisena myös takana tuleville kuskeille ja muille
ryhmille.

▪
▪
▪
▪

Toiminta onnettomuustilanteessa
Mahdollisen onnettomuuden sattuessa jokainen on velvollinen auttamaan loukkaantunutta ja estämään lisävahinkojen
syntymisen. Onnettomuudesta tulee ilmoittaa välittömästi tapahtumakansliaan, ja vakavasta onnettomuudesta
yleiseen hätänumeroon 112. Vakavan onnettomuuden sattuessa järjestäjällä on oikeus keskeyttää tapahtuma.
Evakuointipisteinä toimivat huoltopisteet ja tienylitykset. Toraslammen (H1), Anninkosken (H3) ja Hanhilammen (H4)
huoltopisteillä päivystää moottorikelkka ensiaputaitoisine kuljettajineen.
Mikäli eksyt, soita ryhmäsi vetäjälle tai kansliaan (046 959 9990). Talleta numero(t) puhelimeesi ennen lähtöä!
Järjestäjät voivat halutessaan merkata osallistujien mukaansa ottamia tuotteita. Mikäli maastosta löydetään
osallistujan jäljiltä merkattuja tuotteita, veloitetaan osallistujalta tapahtuman jälkeen siivouskuluina 40 € / tuote.

Huoltopisteet
Reittien varrella on yhteensä neljä huoltopistettä, joista yksi on omakustanteinen. Huoltopisteillä tarjotaan reilusti
pientä naposteltavaa ja juotavaa, esim. suklaata, rusinoita, mehua, vettä ja kahvia. Hanhilammen huoltopisteellä on
tarjolla myös makkaraa. Kaikki ryhmät eivät välttämättä käy kaikilla huoltopisteillä.
• Huolto 1: Toraslampi
• Huolto 2: Ahmatupa (omakustanteinen)
• Huolto 3: Anninkoski
• Huolto 4: Hanhilampi
WC-palveluina käytössä ovat reitin varrella useimpien huoltopisteiden kuivakäymälät. Myös Hotelli Iso-Syötteen WCtilat maalialueella ovat käytössä.

Keskeyttäminen
Keskeyttämisestä tulee ehdottomasti ilmoittaa heti ryhmän vetäjälle.

Tapahtuman peruutus
Talvisen tapahtuman järjestäminen on vahvasti säiden armoilla. Mikäli tapahtuma Krossikommuuni ry:stä
riippumattomista syistä joudutaan perumaan, ja peruminen on tiedossa viimeistään 24.2.2017 klo 09:00,
Krossikommuuni ry palauttaa osallistumismaksut osallistujille 80-prosenttisesti kattaakseen siihen mennessä syntyneitä
kuluja. Mikäli tapahtuma joudutaan perumaan tämän jälkeen, ei maksuja valitettavasti voida palauttaa.

Huomioitavaa
Reitti kulkee kansallispuiston alueella. Mikäli jaksat kantaa esim. geelipussin tai juomapullon maastoon, jaksat sen
varmasti tuoda myös takaisin. Kansallispuiston luonto on herkkää, ja mikäli roskaamista tapahtuu, voi tapahtuman
järjestäminen tulevaisuudessa vaarantua.

Opaskartta lähtö- ja maalialueista

Turvallista matkaa!

