
Hämeen aluemestaruuskilpailut pitkällä matkalla ja viestissä 13.-14.8.2022 

Pitkänmatkan kilpailu la 13.8.2022: H/D 10RR,12,13,14,16,18,20,21,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85 sekä lisäksi 

aluekilpailuna H/D 12TR ja H/D21C. Aluekilpailussa ei ole lisenssipakkoa. Ilmoittautua voi myös sähköpostilla. 

Viestikilpailu su 14.8.2022: H/D10RR, H/D12TR, H/D14, H/D16-18, H/D21, H/D35 (yhteisikä min 105 v / ikä minimi 35 v), 

H/D45 (130/35), H/D50 (150/40), H/D55 (170/45), H/D60 (190/50), H/D70 (210/60), H75 (225/70). Kaikissa sarjoissa kolme 

(3) osuutta. Sarjoissa H10RR, H12TR ja H14 voi joukkueeseen kuulua 1-2 tyttöä. 

Ilmoittautumisten kilpasarjoihin oltava perillä viimeistään ma 8.8. klo 23.59 mennessä käyttäen ensisijaisesti IRMA-

ilmoittautumispalvelua tai sähköpostilla haka.suunnistus@gmail.com. Ilmoittautumiset ovat nähtävillä Hakan nettisivuilla 

ilmoittautumisajan päätyttyä. Kuntosuunnistukseen toivotaan ennakkoilmoittautumista ja lähtöajan voi itse valita. 

Jälki-ilmoittautumiset 1,5-kertaisin hinnoin kaikkiin sarjoihin ke 10.8. klo 21 mennessä ensisijaisesti IRMA-palvelun kautta 
tai sähköpostilla osoitteeseen haka.suunnistus@gmail.com. 

Viestin juoksujärjestykset emit-numeroineen la 13.8. klo 18 mennessä ensisijaisesti IRMA-palvelun kautta tai 

sähköpostilla osoitteeseen haka.suunnistus@gmail.com tai kilpailukeskuksen infoon la 13.8. klo 15 mennessä. 

Lähtöajat http://www.valkeakoskenhaka.fi/suunnistus/ viimeistään to 11.8. klo 11 mennessä. 

Osanottomaksut : H/D 10-14 ja kuntosarjat 13 €, H/D16-75 20 €. Viestin osanottomaksut H/D10-14 sarjoissa 39 € ja 

muissa sarjoissa 60 €. 

Osanottomaksut maksettava samanaikaisesti ilmoittautumisen yhteydessä IRMA-palvelussa tai muuta kautta 

ilmoittauduttaessa Valkeakosken Hakan tilille: OP Etelä-Pirkanmaa FI10 5494 0940 0042 96. Käytä seurasi viitenumeroa. 

Opastus: Valkeakoski-Pälkäne tieltä nro 307 Kaitamontien risteyksestä, josta ajoaika alle 10 min. Paikalla la 13.8. klo 9.00. 

Navigointiosoite opastuksen kohtaan, josta ainoa sallittu lähestymissuunta keskukseen: Kaitamontie 208, 36640 Pälkäne  

Pysäköinti: Pellolla kilpailukeskuksessa. Pysäköintimaksu 3 €/pv. Maksetaan infoon ennen poistumista keskuksesta. 

Kilpailukeskus: Nurmipelto. Kahvila, vessat, ensiapu ja muksula. Ei pesua. Muksulaan ennakkoilmoittautuminen 11.8. 

mennessä haka.suunnistus@gmail.com. 

Leimausjärjestelmä: Emit kaikissa sarjoissa. Emit-kortin numero on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Jos 

numeroa ei ole ilmoitettu, järjestäjä varaa kilpailijalle vuokrakortin hintaan 3 €.  

Lähtö:  Ensimmäinen lähtö la klo 11 ja su porrastetusti klo 10 alkaen. Matka lauantaina kilpailukeskuksesta lasten lähtöön 

1,0 km ja aikuisten lähtöön 1,4 km. 

Kilpailukartta: Tulostekartta 8/2022 kokoa A4. RR -sarjoissa kartta kokoa A5. Mittakaava 1:10000 (-H55/D40 ja 1:7500 

(H60/D45-). Käyräväli 5m. Kartat muovisuojuksessa. Pääosin ensikartoitusta 2020-2022. Pieni osa 2018 kuntorasteja 

varten kartoitettua ja keväällä 2022 päivitettyä aluetta. Kartoittajat Heikki Hillo ja Asko Määttä.     

Maasto: Kasvillisuudeltaan ja kulkukelpoisuudeltaan vaihtelevaa sisältäen hienoja pienipiirteisiä rinteitä, normaalia 

pälkäneläistä hyväpohjaista havumetsää sekä erittäin nopeakulkuisia kankaita. Kilpailualueelta löytyy myös peitteisiä ja 

kivisiä alueita, joita ratasuunnittelussa väistellään. Suurimmat korkeuserot noin 40m. Lasten ratojen alueilla on molempina 

päivinä runsaasti uria sekä muita tukielementtejä ja vain vähäisiä korkeuseroja.  

Toimihenkilöt: Kilpailunjohtaja Timo Salonen 0400 848 948, ratamestariryhmän johtaja Aaro Aho, ratamestarit Rauli Aho 

(aikuiset) ja Timo Salonen (lapset), tuloslaskenta Jarmo Annala ja valvoja Ari Ovaska EE. 

Kuntosuunnistus: Ratoina H3 (helppo 3 km), V5 (vaativa 5 km) ja V7 (vaativa 7 km). Ilmoittautuminen ja maksu 

Rastilipussa tai kilpailun infossa. Maksuvälineinä käteinen, korttimaksu, Tyky, Smartum (verkkomaksu), Virike ja Epassi.  

Tiedustelut: haka.suunnistus@gmail.com 

Nettisivut: www.valkeakoskenhaka.fi/suunnistus 

Tervetuloa! 

Valkeakosken Haka 
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