
 

Tervetuloa XXL Team City Challengeen 5.8.2017! 

 
Olet ilmoittautunut mukaan kesän hauskimpaan 
urheilutapahtumaan! Tänä vuonna kisassa on yli 35 rastia ja 
yli 1100 kilpailijaa. Luvassa on siis huima seikkailupäivä. 
Tutustumalla oheisiin ohjeisiin varmistat hauskan ja turvallisen 
kisapäivän itsellesi ja muille. 
 

 
 
Ilmoittautuminen ja vastuuvapauslomake: 

Joukkueiden ilmoittautuminen:  
-XXL Kalevassa (Sammonkatu 75, 33540 Tampere) ti 1.8. - to 3.8. klo 14.00 - 
20.00 tai pe 4.8. klo 16.00-20.00.  
-Kisapäivän (la 5.8.) aamuna lähtö- ja maalipaikalla Koulukadun kentällä 
(Koulukatu 20, 33200 Tampere) klo 07.30-09.00 
 
Kaikkien kilpailijoiden pitää olla viimeistään klo 09.00 kisapäivänä la 5.8. 
Koulukadun kentän lähtö- ja maalialueella. 
 
Kilpailijoiden suuresta määrästä johtuen suosittelemme ilmoittautumista jo 
kisaviikolla tai viimeistään perjantai-iltana. Ilmoittautumisen yhteydessä saat 
kisapaidat joukkueelle sekä tarpeellista viime hetken tietoa ennen kisan 
käynnistymistä. 
 
HUOM! Palauta ilmoittautumisen yhteydessä jokaisen kisaajan omakätisesti 
allekirjoittama vastuuvapauslomake. Ilman sitä ei lähtölupaa myönnetä joukkueelle. 
 

 
Varusteet: 

Varaudu tapahtumapäivään liikuntaan sopivilla ja sään mukaisilla vaatteilla. Rasteilla 
saatat kastua, joten pakkaa uima-asu ja pyyhe mukaan. Vaihtovaatteet ja muut 
tavarat voit jättää turvallisesti säilytykseen Koulukadun kentälle, jossa pukuhuone ja 
suihkut ovat käytössäsi koko kisapäivän ajan.  
 
HUOM! 
Tänä vuonna polkupyörien käyttö on sallittu vain harraste- ja firmasarjoissa. 
 

 
Ruokailu:  

Koulukadun kentällä on mahdollisuus ruokailuun kisan jälkeen korvausta vastaan.  
 

 



 

 
Palkintojenjako ja iltabileet yökerho Porossa sekä Kesäravintola Rannassa: 

- Kisakassista löytyy rannekkeet Poron palkintojenjakoon ja iltabileisiin 
- Palkintojenjako ja loppubileet klo 20.00 alkaen, tähtiesiintyjänä ASTE  
- Rannekkeella ilmainen sisäänpääsy myös yökerho Fat Ladyyn 
 
 

Muuta: 
Huomioikaa, että tänä vuonna ei ole finaalia ja maalialueelle koko joukkueen pitää saapua 
klo 16.00 mennessä. Maaliin saapuminen rekisteröidään ActionTrack -sovelluksen kautta 
merkitsemällä joukkue itse maaliin saapuneeksi. 
 
Kisajärjestejät tunnistaa mustista STAFF-paidoista! 
 
Kilpailun rastikartta paljastetaan vasta lähtöviivalla. Mikäli sinulle tulee kysyttävää vielä ennen 
kisapäivää, ota rohkeasti yhteyttä:  
 
Hannu Haanpää (kisajohtaja) 
puh. 040 671 1762 
info@teamcitychallenge.com 
 
 
Kisaohjelma la 5.8.2017:  

Ilmoittautuminen klo 7.30 - 9.00 Koulukadun kenttä tai mielellään jo kisaviikon 
aikana XXL Kalevassa ti 1.8. - to 3.8. klo 14.00 - 20.00 tai pe 4.8. klo 16.00-20.00.  
 
● Klo 09.30 Kilpasarjojen lähtö 
● Klo 10.00 Harraste- ja firmasarjan lähtö 
● Klo 16.00 Kisa päättyy ja joukkueiden oltava maalialueella  
● Palkintojenjako ja loppubileet: yökerho Ravintola Poro klo 20.00 alkaen 
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