
  
 

  
 

Tervetuloa Team City Challengeen 15.6.2019! 
 

 
Olet ilmoittautunut mukaan kesän hauskimpaan urheilutapahtumaan! 
Tänä vuonna kisassa on yli 30 rastia ja yli 1000 kilpailijaa. Luvassa 
on siis huima seikkailupäivä. Tutustumalla oheisiin ohjeisiin varmistat 
hauskan ja turvallisen kisapäivän itsellesi ja muille. 
 
 
 
 

Joukkunumeroiden ja kisapaitojen jako: 
 

- Kauppakeskus Ratina Vuolteenkatu 1, 33100 TAMPERE 
o https://goo.gl/maps/xY1sYQS2adiPLctC7 
o Ke 12.6. - pe 14.6. 
o Kello 14.00 - 19.00 
 

- Kisapäivän (la 15.6.) aamuna lähtö- ja maalipaikalla 
Ratinanniemessä klo 8.00 - 9.00 

o https://goo.gl/maps/Cbof6X9VMxmrDA5L9 
 

 
Kilpailijoiden suuresta määrästä johtuen suosittelemme joukkuenumeron hakua 
ennen lauantaita. Samalla saat kisapaidat ja rannekkeet joukkueelle sekä tarpeellista viime 
hetken tietoa ennen kisaa. Mikäli myöhästyt joukkuenumeroiden jaosta, osallistumisesi 
kisaan saattaa estyä, eikä kisajärjestäjä ole korvausvelvollinen. 
 

Aikataulu: 
 
Mikäli noudat joukkuenumeron vasta paikanpäältä, tulee se olla tehtynä  
kaikissa sarjoissa klo 9.00 mennessä 
 
Jos olet hakenut etukäteen joukkuenumeron, tulee lähtöpaikalla olla viimeistään klo 9.15 
 
Kaikkien sarjojen lähtö tapahtuu yhteislähtönä klo 9.30 
 
Kaikkien joukkueiden tulee ilmoittautua maalissa Ratinanniemessä viimeistään klo 16.30 
 

Varusteet: 
 
Varaudu tapahtumapäivään liikuntaan sopivilla ja sään mukaisilla vaatteilla. Rasteilla saatat 
kastua, joten kannattaa pakata uima-asu ja pyyhe mukaan. Vaihtovaatteet ja muut tavarat 
voit jättää säilytykseen Ratinanniemen kentälle. 
 
HUOM! Polkupyörien käyttö on sallittua vain harraste-, perhe- ja firmasarjoissa. 



  
 

  
 

Ruokailu: 
 
Tapahtumanjärjestäjän puolesta maalialueella on pientä ruokaa tarjolla maksua vastaan. 
Kisan aikana jokainen ruokailee ja nesteyttää omilla huoltopisteillään omakustanteisesti. 
Kisakarttaan on merkitty yhteistyökumppanimme ravintolat joista saa alennuksia 
rannekkeella. 

 
Palkintojenjako harraste-, firma-, ja kilpasarjalle : 
 

- Tänä vuonna palkintojenjako järjestetään heti tapahtuman jälkeen maalialueella 
o Palkintojenjako kisan jälkeen kello 17.00 maalialueella 

 
- Erilliset iltabileet on myös tänäkin vuonna jossa kisapäivän tapahtumat on hyvä jakaa 

kaikkien kanssa ravintola Jack The Roosterissa 21.00 alkaen.  
 

 
Kisajärjestäjät tunnistat mustista STAFF-paidoista! 

 
 
Kilpailun rastikartta paljastetaan vasta lähtöviivalla.  
 
Mikäli sinulle tulee kysyttävää vielä ennen kisapäivää, ota rohkeasti yhteyttä: 
 
Erkko Mäenpää (kisajohtaja) puh. 044 575 0346 kisajohtaja@teamcitychallenge.com 
Juha Eerola (ilmoittautumiset) puh. 050 595 0034 ilmoittautumiset@teamcitychallenge.com 
 

 
Kisapäivän ohjelma 
 

8.00 Ratinanniemen lähtöalue aukeaa 
 

9.00 Kisanumeroiden jako päättyy 
 

9.15 Kaikki ovat saapuneet alueelle jonka jälkeen alkuverryttely 
 

9.30 Startti (yhteislähtö) 
 

16.00 Rastit sulkeutuvat 
 

16.30 Joukkueiden viimeistään ilmoittauduttava maalissa 
           (tämän jälkeen tulleiden pisteitä ei hyväksytä) 
 
17.00 Palkintojen jako Ratinanniemen maalialueella 

 
18.00 Kisa-alue sulkeutuu 

 
21.00 Iltajuhlat ja pientä esiintyjää ravintola Jack The Roosterissa 


