
Kutsu: Kvarkenrastit la 18.7.2020 
Suunnistusseikkailu maailmanperintöympäristössä 

Inbjudan på svenska, se sid 3 -> 

 

Sarjat: D (naiset) / H (miehet) 21A och B, D35–75, H35–85, D/H20, 18, 16, 14, 13, 12, 
12TR (tukireitti) ja rastireittisarjat 10RR och 8RR. 
 
Osanottomaksut 
 
Sarja ->12.7 Jälki-imoittautuminen 
HD 8-16 13 € 20 € 
HD 18-> 20 € 30 € 
 
Osanottomaksut maksetaan Irma:ssa ilmoittautumisen yhteydessä. Kilpalisenssin tulee 
olla voimassa ilmoittauduttaessa. Ulkomaalaiset seurat voivat vaihtoehtoisesti maksaa 
osanottomaksun myös Vaasan Suunnistajien tilille: Vaasan Osuuspankki, IBAN FI89 
5670 0820 1998 32, BIC OKOYFIHH, viite RF41 5445. Ilmoita viestikentässä 
osallistujan nimi ja sarja. 
 
Ilmoittautumiset viimeistään sunnuntaina 12.7 Irma:n kautta. Kilpailu järjestetään 
koronan takia kahtena kilpailuna. Aamupäivällä on HD55 ja vanhempien sarjojen kilpailu 
ja iltapäivällä HD 8 – 50 kilpailu. Molemmissa kilpailuissa on 400 hengen osallistuja raja. 
Jos aamupäivän tai iltapäivän 400 osallistujan raja saavutetaan sitä ennen, suljetaan 
ilmoittautuminen ennenaikaisesti. Jos et ole ilmoittanut emit numeroa, varataan sinulle 
automaattisesti vuokra emit kortti. Vuokra: 5€ / kortti, emit muutokset 2€. 
 
Jälki-ilmoittautumiset korkeampaa maksua vastaan viimeistään tiistaina 14.7 Irma:n 
kautta. 
 
Kisakeskus sijaitsee noin 7 km Vaasasta Raippaluotoon päin, tie 724 ( Alskatintie ) 
kartta: https://urly.fi/1FAC 
 
Ratapituudet 
 
Keskimatka + 5 - 10 min. 
 
Lähtöajat ja lähtölistat: 
 
Lähtövälit vähintään 2 min. 
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Aamupäivän kilpailun (sarjat HD55-) ensimmäinen lähtö klo 10.00 ja maali sulkeutuu 
kello 13 ja poistua kilpailukeskuksesta klo 13.30 mennessä. 
 
Iltapäivän kilpailun (sarjat HD 8 – 50) lähdöt ovat klo 14.00 alkaen. 
 
Lähtölistat julkaistaan viimeistään torstaina 16.7 kl 12:00. 
 
Kartan mittakaava on 1:10 000 sarjoissa D och H 13–40. Sarjoissa 45–85, 12, TR ja 
RR on mittakaava 1:7 500. Käyräväli 2,5 metriä. Päivitetty 7/2020 
 
Sarjojen voittajille ja osallistujamäärän mukaan suosituimmissa sarjoissa myös 2. ja 3. 
parhaille palkinto, jonka voi kisan jälkeen joko hakea Vaasasta tai saada postitse / 
sähköpostitse. Kaikille lähtijöille myös joku etu tai palkinto maalintultaessa. 
 
Parkkeeraus kisakeskuksessa tai läheisyydessä, matka 500 m. 
 
Lastenhoito EI lastenhoitopalvelua (muksulaa). 
. 
Pesu EI pesupaikkaa tai erillistä pukeutumistilaa 
 
Tiedottaja: Niklas Enlund, 0500 568 330, nicke(at)enlund.fi 
 
Lisätietoa ja uutiset julkaistaan www.kvarkentrio.fi  ja 
https://www.facebook.com/kvarkentraffen/ 
 
  

http://www.kvarkentrio.fi/
https://www.facebook.com/kvarkentraffen/


 Inbjudan: Kvarkenrastit lö 18.7.2020 
Orienteringsäventyr i världsarvsmiljö 

 

Klasser D (damer) / H (herrar) 21A och B, D35–75, H35–85, D/H20, 18, 16, 14, 13, 12, 
12TR (stödrutt), samt ruttbanorna 10RR och 8RR. 
 
Deltagaravgifter 
 
Klass ->12.7 Efteranmälan  
HD 10-16 13 € 20 € 
HD 18-> 20 € 30 € 
 
Avgifterna betalas via online-tävlingskalendern Irma i samband med anmälan. 
Tävlingslicensen bör vara betald då du anmäler dig till en tävlingsklass. Utländska 
föreningar kan alternativt betala till Vaasan Suunnistajats konto på Vasa Andelsbank, 
IBAN: FI89 5670 0820 1998 32, BIC: OKOYFIHH, referensnummer: RF41 5445. Anmäl 
deltagarens namn och klass. 
 
Anmälningar senast söndag 12.7 via Irma. Ifall du inte anmält någon Emit-nummer 
reserveras automatiskt en hyrbricka. Hyra: 5 euro/bricka, emit ändringar 2 € 
 
Efteranmälningar mot högre avgift senast tisdag 14.7 via Irma. 
 
Tävlingscentralen ligger ca 7 km från Vasa mot Replot, längs väg 724 ( Alskatvägen ) 
karta: https://urly.fi/1FAC 
 
 
Banlängder och beräknade topptider 
 
Mellandistans + 5 - 10 min. 
 
Starttider och startlistor: 
 
Tävlingen delas in i 2 tävlingar, så att HD55 och äldre startar kl 10:00 och målet stänger 
kl 13:00, man bör avlägsna sig från TC senast kl 13:30. HD 8 – 50 startar ca kl 14:00 
och framåt. Startmellanrum minst 2 min. max 400 deltagare / tävling 
 
Startlistor publiceras senast torsdag 16.7 kl 12:00. 
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Karta i skala 1:10 000 i klasserna D och H 13–40. I klasserna 45–85, 12, TR och RR är 
kartskalan 1:7 500. Ekvidistans 2,5 meter. Tryck 7/2020 
 
Alla deltagare får pris genast efter målgång. Vinnarna i de olika klasserna får ett tillägs 
pris som antingen kan hämtas i Vasa eller via epost/post. 
 
 
Parkering i anslutning till tävlingscentralerna eller i deras närhet max 500 m. 
 
Barnpassning INGEN barnpassning 
. 
Omklädning och dusch INGEN dusch eller skillt omklädnings utrymme 
 
Informatör: Niklas Enlund, 0500 568 330, nicke(at)enlund.fi 
 
Information och nyheter publiceras på www.kvarkentrio.fi 

http://www.kvarkentrio.fi/

