Seurapäivä sunnuntaina
11.10. klo 10.00–17.00
Ohjelma:
NVII - relay LS-37 seurapäiväviesti klo 10
Ruokailu: Ravintola Voitto klo 12.30
NVII - relay palkintojenjako (auditorio, Ravintola Voitto) klo 13.30
Pekka Sport ja Noname esittäytyy (auditorio, Ravintola Voitto) n. klo 14.00
- NVII-kenkiä, Noname uutuudet!
- Älä missaa tätä!
Loppupäivän ohjelma tarkentuu myöhemmin!
Seurapäivä päättyy klo 17.00

NVII - relay LS-37 seurapäiväviesti 2020
NVII - relay on erittäin ”leikkimielinen” 4 – osuuksinen viestisuunnistuskilpailu
kaikille LS-37 sini-puna-valkonutuille!
Tämä legendaariseksi tulevaisuudessa muodostuva seurapäiväviesti järjestetään
tänä vuonna Tapanilan ulkoilumajan kankailla! Varmasti yllättävä valinta monen
mielestä, mutta syynä tähän on täysin se, että tämä on ainut maasto jossa
rastipukkien rakentajat eivät eksy pahasti!
Hajontoja tässä viestikilpailussa tullaan säästelemään, sillä Viestiliigan Lahden
sprinttiviestin ratamestari Teemu Niskanen tyhjensi koko varaston. Varmasti
kuitenkin muutamaa Farsta-, Motala- ja Vännes-hajontaa tullaan käyttämään.
Fyysinen- ja pitkähajonta tulee kuitenkin varmasti monelle tutuksi!
Tämän vuoden NVII - relay toimii oivana harjoituksena ensi vuoden NVII relaykilpailuun, joten ei muuta kuin joukkueita kasaamaan!

Osallistumisoikeus:
Kilpailussa saavat suunnistaa kaikki ne joilla sykkii sini-puna-valkoinen seurasydän!
Ilmoita halukkuutesi osallistua viestiin perjantaihin 9.10.2020 klo 23.59 mennessä
Allulle (+358445050293) lähtökohtaisesti WhatsApp:n tai sähköpostin välityksellä.
Järjestäjä arvostaa hyvissä ajoin ilmoittautumista
Järjestäjät kokoavat ilmoittautuneista mahdollisimman tasaiset joukkueet.

Alustavat matkat ja vaikeustasot:
1. Osuus – Vaativa n. 2.5km/15min (Kuinka vaativan Tapanilan nurkille nyt saa
)
2. Osuus – Helppo n. 1.5km/10min (vaativuustaso H/D12)
3. Osuus – Helpohko n. 2km/10min (vaativuustaso H/D14)
4. Osuus – Vaativa n. 3km/15min (Kuinka vaativan Tapanilan nurkille nyt saa
)
Yhteislähtö 1. osuudelle klo 10.00

Ilmoittautuminen:
Viestihalukkuus perjantaihin 9.10.2020 klo 23.59 mennessä Allulle (+358445050293)
lähtökohtaisesti WhatsApp:n tai sähköpostin välityksellä.
Viestin jälkeiseen osuuteen Ravintola Voittoon ilmoittautuminen keskiviikkoon
7.10.2020 klo 18.00 mennessä Petterille (petteri.huikko@ls37.fi, +358504956661)
Ravintola Voitossa keittolounas. Tarjolla jauheliha-ja kasvisosekeittoa sis. leivät ja
jälkiruokakahvit. Hinta 7,50€/hlö. Omakustanne.

Mahdolliset viestikilpailun ilmoittautumisten korjaukset tehtävä sunnuntaihin
11.10.2020 klo 9.55 mennessä
Jälki-ilmoittautumisia saatetaan ottaa tässä kilpailussa vastaan!
Kilpailumaasto:
Kilpailumaasto on tyypillinen Tapanilan ulkoilumajan maasto! Aluetta rikkoo
muutamat poluttomat maaston osat. Juostavuus on kuitenkin pääosin melko hyvää,
eikä alueelle ole tarvinnut ajaa mönkijällä uusia kulku-uria juoksemisen
helpottamiseksi!
Eläinpoluista ei ole tietoa, tai niitä ei osaa erottaa muista poluista!

Kartta:
Tulostekartta 9/2020, kartan koko A4
Mittakaava 1: 7500 ja käyräväli 5m
Kartat ovat muovisuojuksessa!
Rastimääritteet vain kartoissa, rastinumeron vieressä on saattaa olla rastikoodin
numero tai sitten ei
Leimausjärjestelmä:
Touch Free - leimaus noin 10-20cm päästä rastilipusta!
Kilpailuasu:
Lahden Suunnistajat -37 suunnistusasu (mallia Noname), lainaa kaverilta jos itseltä
ei löydy!
Jalkinesuosituksena luonnollisesti NVII-suunnistuskengät! #nviime #bestpartofyourday
Kilpailukeskus:
Tapanilan ulkoilumaja.
Paikoitus:
Kilpailukeskuksen läheisyydessä. Paikoituksen navigointiosoite Mäkirinteenkatu 29,
15950 Lahti.
Pukeutuminen ja pesu:
Tapanilan ulkoilumajalla.

Palkinnot:
Jaetaan tulosten vahvistumisen jälkeen juhlallisesti Ravintola Voitossa!
NVII - relay voittaja joukkueelle jaetaan kiertopalkinto ja kolmelle parhaalle
joukkueelle joukkuepalkinto.

Muuta:
Muista #seurasydän ja iloinen fiilis! Jokainen suunnistaa omalla vastuullaan!

Kilpailuohjeet ja tulokset:
Kilpailuohjeet lähtöpaikalla ja tulokset julkaistaan maalissa!
Toimihenkilöt:
Kilpailunjohtajat:
Petteri Huikko +358504956661, petteri.huikko@ls37.fi
Aleksi Anttolainen +358445050293
Ratamestari: Stefano Raus
Kilpailun valvojat: Arvo Kantola ja Tauno Haapasaari
Tulospalvelu: Arvo Kantola ja Tauno Haapasaari
Tiedotus ja tiedustelut: Petteri Huikko
Yhteistyökumppanit:

