TAITOKILPAILU AITOOSSA
28.8.2021
Aika:
Paikka:
Ohjelma:

Lauantaina 28.8.2021

Anna Tapion koulu, Silmontie 2, 36720 Aitoo
08:00 Kilpailukanslia avataan

08:30 Kisahartaus ja kilpailun avaus

09:00 Ensimmäiset kilpailijat lähtevät, Perherata avautuu
10:00 Avoin kilpailusarja käynnistyy
Sarjajako:

Palkintojenjako heti tulosten valmistuttua tai viimeistään 14:00

Miehet kilpailevat piireittäin, RUP ja ResP omina sarjoinaan,
kaikki ikäryhmät samassa sarjassa.

Varusmiespalveluksen suorittaneet naiset kilpailevat oman piirinsä
mukaisessa sarjassa.
Naiset kilpailevat omassa yhteisessä sarjassaan.

Avoin sarja on tarkoitettu kaikille reserviläisille tai
maanpuolustushenkisille piireistä riippumatta.
Kilpailuvarustus:
Ilmoittautuminen:

Perherata on tarkoitettu kaikille iästä riippumatta ja on helppokulkuinen.

Sään mukainen ulkoiluvaatetus, kynä ja muovitasku sateen varalta.

Ilmoittautuminen yhdistyksittäin tulee tehdä viimeistään 19.08.2021
mennessä sähköpostitse: luopioistenreservilaiset@gmail.com

Lisätiedustelut:
Lähtöluettelo:

Jaakko Ahola puh: 040 7758323 tai jaakko.ahola@mtk.�i

Luettelo ilmoittautuneista henkilöistä ja lähtöluettelo laaditaan
ilmoittautumisajan päätyttyä sekä julkaistaan 24.08.2021 piirien sivuilla.
Jälki-ilmoittautuminen päättyy 28.08.2021 klo 08:45 ja siitä peritään
kaksinkertainen osallistumismaksu.

Osallistumismaksu: 10 € / henkilö sekä 3 € / yhdistys (samasta yhdistyksestä voi osallistua
useampikin joukkue) maksetaan viimeistään 23.08.2021 tilille:
Luopioisten Reserviupseerikerho ry
FI79 4510 7050 0011 48
Aito Säästöpankki (ITELFIHH)

Kilpailureitti:

Avoimen kilpailusarjan osallistumismaksu on 10 € / henkilö, maksut ylläolevalle tilille tai käteisellä paikanpäällä. Perherata on ilmainen.

Kilpailureitti kulkee helppokulkuisia teitä ja polkuja pitkin. Reitin pituus
on noin 5 km ja sisältää 12 tehtävärastia. Ihanneaika on 1h 50min.
Tehtävät liittyvät vahvennetun jalkaväkijoukkueen johtamiseen annettuun
tilanteeseen. Reitti on merkitty punaisella ja sinisellä kuitunauhalla.

Kilpailukeskuksessa on tarjolla muonitusta ja kahvia hyvään hintaan. Ruokailusta vastaa
Penttilän tila ja kanttiinista kilpailun järjestäjät.

Kilpailukeskuksessa on tarjolla mielenkiintoista ohjelmaa odotteluajoille, joten kannattaa
varata aikaa myös oheisohjelmaan:
- Jatkosota-aiheinen pienoismalli- ja asenäyttely
- Jeep Willys 50cal
- Suomen lipun esivaiheet näyttely.

Kesäisin kilpailuterveisin kilpailutoimikunnan puolesta:
Jaakko Ahola
kilpailun johtaja
Luopioisten reserviupseerikerho ry

Ilkka Naulapää
kilpailun varajohtaja
Luopioisten Reserviläiset ry

Kilpailua tukevia yrityksiä ja yhdistyksiä on paikalla kertomassa toiminnastaan.
Anna Tapion koulu, Scorpio Oy, Penttilän tila, Saarikko Oy, Anssin kauppa,
Aitoon VPK, Pälkäneen kunta, Flagmore Oy, Patria, Nammo Lapua, Kultakeskus,
Savox communications, Finnsavotta ja Niittyseppälän tila.

