Säännöt XXL Team City Challenge 2017
Olet ilmoittautunut mukaan kesän hauskimpaan
urheilutapahtumaan! Tänä
vuonna kisassa on yli 30 rastia ja lähes 1200 kilpailijaa. Luvassa on
siis huima seikkailupäivä. Tutustumalla oheisiin sääntöihin
varmistat hauskan ja turvallisen kisapäivän itsellesi ja muille.

Kilpailu yleisesti
Kilpailu on kaupunkiseikkailu, jonka tarkoituksena on annetussa ajassa kerätä kaupunkialueella
sijaitsevilta rasteilta mahdollisimman paljon rastipisteitä. Mitä enemmän rasteja ehtii kiertää, sitä
parempi mahdollisuus on kerätä pisteitä.
Lähtöalueella pitää olla ilmoittautuneena viimeistään klo 9.00. Kilpailuaika alkaa klo 09.30
(kilpasarjat), klo 10.00 (harraste- ja firmasarjat) ja päättyy klo 16.00. Kunkin sarjan eniten
pisteitä kerännyt joukkue voittaa. Sarjojen kolme parasta joukkuetta palkitaan iltabileissä.
Erillistä finaalia ei ole.
Kilpailu käydään neljässä eri sarjassa: kilpasarja, kilpasarja-naiset, firmasarja ja harrastesarja.
Jokaisella sarjalla on oman värinen kisapaita.
Paitojen värit:
● Kilpasarja yleinen: Sininen
● Kilpasarja naiset: Punainen
● Harrastesarja: Oranssi
● Firmasarja: Vihreä
Rastit on merkitty eri värikoodien mukaan ja värikoodeilla on omat pistekertoimet. Kilpasarjan
rastit on etukäteen määritelty järjestäjän toimesta. Harraste- ja firmasarjaan kuuluu
vapaavalintainen määrä eri rasteja suoritettavaksi.
Värikoodit ja pistekertoimet:
● Vihreä, 1 x
● Keltainen, 1.5 x
● Punainen, 2 x
Joukkueen on kuljettava yhtenä joukkueena koko kilpailun ajan. Joukkueen jäsenten etäisyydet
toisistaan ei saa ylittää 50 metriä kilpailusuorituksen aikana, ellei rastitehtävä tätä vaadi.
Kilpasarjan joukkueilla on jonon ehdollinen ohitusoikeus kaikilla rasteilla, jos jonossa on yli 2
joukkuetta. Kilpasarjan joukkueet pääsevät jonon ohi ns. vetoketjuperiaattella, jolla he pystyvät
ohittamaan vain joka toisen joukkueen rastijonossa.
Kilpailun säännöt mahdollistavat taktikoinnin. Kilpailureitin oikealla valinnalla voi välttää
ruuhkaiset rastit. Ruuhkautunutta rastia ei välttämättä kannata jäädä odottamaan, vaan

kannattaa siirtyä toiselle rastille.
Kilpailun suorittaminen

-

Kilpasarjoissa saa liikkua kävellen ja juosten. HUOM! Polkupyörää ei saa käyttää
kilpasarjoissa.
Harrastesarjassa juosten, kävellen, pyörällä, jollakin muulla ei motorisoidulla kulkuvälineellä
tai julkisia kulkuneuvoja käyttäen (omakustanteisesti).
Firmasarjassa pyöräillen, kävellen, juosten, taksilla, omalla autolla, julkisilla kulkuneuvoilla
(omakustanteisesti).

Pisteytys
Kokonaiskilpailun pisteytys koostuu ensisijaisesti rasteilla kerätyistä pisteistä, toissijaisesti
rastien lukumäärästä ja viimesijaisesti kilpailuun käytetyn ajan perusteella.
Rastit pisteytetään (1-10 pistettä) rastisuorituksen perusteella.
Maaliintulo viimeistään klo 16.00.
Pisteiden merkintä ja laskenta suoritetaan rastihenkilökunnan toimesta rasteilla.
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