
 

 

Midnight Sun Rogaining 

Yöttömän Yön retkisuunnistus 

20.6.2014 Pyhä-Luosto 

Kutsu 

Lapin Veikot ry järjestää yhteistyössä Pyhä-Luoston alueen yrittäjien kanssa rogaining-retkisuunnistustapahtuman 

Pyhällä juhannusaattona 2014. Tapahtumassa kierretään 2-5 hengen joukkueissa omassa tahdissa rasteja ja kerätään 

pisteitä. Sarjoja on 3 tunnin retkisarjasta 12 tunnin haastavaan kilpasarjaan. Reitit kiertelevät Pyhä-Luoston 

matkailukeskusten välisessä maastossa– retkeilyreiteillä, ikimetsissä, tuntureissa – upeissa Lapin maisemissa, osittain 

myös Pyhä-Luoston kansallispuiston alueella, keskiyön auringon valossa. Juhannuksen viettoa voi jatkaa retkeillen tai 

muuten mukavissa merkeissä. 

Tapahtumassa noudatetaan 1. järjestäjien ohjeita ja 2. kansainvälisen Rogaining-järjestön IRF:n sääntöjä. 

Aika  20.6.2014 juhannusaattona 

Kisakeskus Pyhän matkailukeskus 

Opastus Opastus Pyhä-Luosto –tieltä. 

  Kisakeskus avautuu 20.6. klo 9 ja sulkeutuu 21.6. klo 01. 

Maasto  Pyhätunturin ja Luoston välinen maasto. Pääosin hyväkulkuinen tunturi- ja  

  kangasmaasto, jossa risteilevät Pyhän ja Luoston väliset retkeilyreitit  

  taukopaikkoineen. Maasto on osittain Pyhä-Luoston kansallispuistoa. 

Sarjat ja 12 h yleinen, nuoret alle 18 v, veteraanit yli 40 v 

matkat  6 h yleinen, nuoret alle 18 v, veteraanit yli 40 v 

  3 h kunto 

Joukkueet Joukkueessa tulee olla 2-5 jäsentä. 

Joukkueen jäsenten tulee liikkua koko tapahtuman ajan  

enintään 30m etäisyydellä toisistaan. 

Joukkueessa voi olla miehiä ja naisia em. sarjajaon puitteissa 

Aikataulu 11:00 12 h sarjan karttojen jako 

  12:00 12 h sarjan yhteislähtö 

  17:00  6 h sarjojen karttojen jako 

  18:00 6 h sarjojen lähtö 

  24:00 6 h ja 12 h sarjan maaliintulo 

  15.00-18.00 3 h sarjan  lähtö (non-stop) 

  Maali sulkeutuu 30 min kunkin sarjan maaliintuloajan jälkeen ko. sarjan osalta 

Kartta Kartta on peruskartta 1 : 40 000.  

Kartan koko on A3 ja se on muovisuojuksessa. 



 

 

Rastit  Rastit on merkitty maastoon valko-oranssein suunnistuslipuin. Rastipisteet on sijoitettu  

  kiinnostaviin luonto- ja kulttuurikohteisiin. 

Leimaus Leimaus tapahtuu elektronisella EMIT-leimausjärjestelmällä. Joukkueella on yksi  

  EMIT-kilpailukortti. Lähtöpaikalla on mallirasti ja neuvotaan EMITin käyttö,  

  mikäli se ei ole ennestään tuttua. Kilpailukortin voi myös vuokrata järjestäjiltä 3€  

  hintaan. Mikäli kortti katoaa, veloitetaan sen arvo 40 €. 

Maksut  Kaikki sarjat:   30.4. mennessä 30 €/osanottaja 

     10.6. mennessä 40 €/osanottaja 

  3 h kuntosarja:  Kisapaikalla 40 €/osanottaja 

Maksu  Kilpailumateriaali 

sisältää  Ruokailu (keitto, leivät, vesi, mehu, kahvi) klo 11-01 

  Evästeltta (hash house) 

  Pysäköinti 

  Ensiapu kisapaikalla 

  Vapaa pääsy luontokeskus Naavaan 

Palkinnot Muistopalkinto kaikille osanottajille 

Palkinnot 1-3 joukkueelle kaikissa sarjoissa. 

Palkintoina majoituspaketteja Pyhä-Luostolle sekä paikallisia tuotteita. 

Kuntosarjan palkinnot arvotaan heti lähtöajan päätyttyä. 

Palkintojenjako kunkin sarjan osalta 1 h maaliintuloajan jälkeen. 

Apuvälineet Kompassin käyttö on sallittu. 

  Matkapuhelimen kuljettaminen mukana on sallittu hätätapauksia varten. 

  GPS-laitteiden käyttö on kielletty (myös matkapuhelimessa olevan), 

  paitsi 3 h kuntosarjassa, missä GPS-laitteen käyttö on sallittu. 

Ilmoittau- Tapahtuman nettisivuilla olevan lomakkeen kautta. 

tuminen Osanottomaksut Lapin Veikkojen tilille OP Sodankylä 564125-229869 

  Viite 

Toimihenkilöt Kilpailun johtaja  Anne Onnela 

Yhteystiedot Ratamestarit   Pertti Itkonen ja Kari Mähönen 

  Huoltopäällikkö   Kerttu Kanerva 

  Tiedotusvastaava  Pentti Poikela 

Internet www.laverastit.fi/luosto2014/ 

Tervetuloa! 

Lapin Veikot ry Sodankylä 

http://www.laverastit.fi/luosto2014/

