Säännöt Team City Challenge 2019
Tänä vuonna kilpailussa 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 kiertämään,
sitä parempi mahdollisuus on kerätä pisteitä.
Rastit on merkitty eri värikoodien mukaan ja värikoodeilla on omat pistekertoimet.
Kilpasarjan pakolliset rastit on etukäteen määritelty järjestäjän toimesta ja merkitty
karttaan tähdellä.
Harraste- ja firmasarjaan kuuluu vapaavalintainen määrä eri rasteja suoritettavaksi.
Perhesarjaan kuuluu sinisellä ja keltaisella merkityt rastit, punaisella merkityt rastit eivät kuulu
perhesarjaan.
Värikoodit ja pistekertoimet:
 Sininen, 1 x
 Punainen 1x (rasti ei kuulu perhesarjaan)
 Keltainen, 1.5 x
Joukkueen on kuljettava yhtenä joukkueena koko kilpailun ajan. Koko joukkueen tulee olla
paikalla rastilla koko rastin suorittamisen ajan.
Kilpasarjan joukkueilla on jonon ehdollinen ohitusoikeus kaikilla rasteilla, jos jonossa on yli 2
joukkuetta. Kilpasarjan joukkueet pääsevät jonon ohi ns. vetoketjuperiaatteella, 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.
Joukkuenumeroiden jako
Joukkuenumeron nouto etukäteen, Ratinan kauppakeskuksesta 12.-14.6 kello 14.00 - 19.00
Jos olet hakenut etukäteen joukkuenumeron, tulee lähtöpaikalla olla viimeistään 9.15.
Joukkuenumeroiden jako tapahtumapäivänä alkaa klo 8.00
Mikäli noudat joukkuenumeron vasta paikanpäältä, tulee se olla tehtynä kaikissa sarjoissa klo
9.00 mennessä

Aikataulu
Kaikki sarjat
 Lähtö klo 9.30
 Rastit sulkeutuvat klo 16.00
 Kaikkien joukkueiden oltava maalissa ennen klo 16.30
Lähtö
Lähtö tapahtuu lähtöalueelta Ratinanniemestä jossa koko joukkueen tulee olla ennen joukkueen
lähtöä.
Maali
Koko joukkueen tulee olla maalissa Ratinnaniemessä ennen klo 16.30, tämän jälkeen tullutta
joukkuetta ei hyväksytä maaliin tulleeksi.
Sarjat
Kilpailu käydään viidessä eri sarjassa: kilpasarja yleinen, kilpasarja naiset, firmasarja,
harrastesarja ja perhesarja.
Paitojen värit:
● Kilpasarja yleinen: sininen
● Kilpasarja naiset: sininen
● Harrastesarja: oranssi
● Firmasarja: vihreä
● Perhesarja: oranssi
Kilpailussa liikkuminen
Kilpasarjoissa saa liikkua vain jalan. HUOM! Polkupyörää ei saa käyttää kilpasarjoissa.
Harraste-, firma- ja perhesarjassa voit liikkua, kuten haluat; jalan, pyörällä, jollakin muulla
kulkuvälineellä tai julkisia kulkuneuvoja käyttäen (omakustanteisesti).
Pisteytys
Kokonaiskilpailun sijoitus määräytyy rasteilla kerätyistä pisteistä, eniten pisteitä kerännyt
joukkue voittaa. Mikäli joukkueet päätyvät tasapisteisiin, enemmän rasteja suorittanut joukkue
voittaa. Jos joukkueet ovat suorittaneet myös yhtä monta rastia, enemmän 10 pisteen
suorituksia tehnyt joukkue voittaa. Tämän jälkeen tasatilanne ratkaistaan arvalla.
Rastit pisteytetään (1-10 pistettä) rastisuorituksen perusteella.
Pisteiden merkintä ja laskenta suoritetaan rastihenkilökunnan toimesta rasteilla.
Protestit
Protesti tulee jättää viimeistään 16.45 kisatoimistoon. Protestin käsittelymaksu on 50 euroa
(käteismaksu). Mikäli protesti hyväksytään, maksu palautetaan. Protestia jätettäessä paikalla
täytyy olla kaikki joukkueen jäsenet ja joukkuenumero.
Kilpa- firma- ja harrastesarjojen kolme parasta joukkuetta palkintojen jaossa heti
kilpailun jälkeen klo 17.00. Huom. perhesarjassa joukkueiden keskinäisiä sijoituksia ei
määritellä.
HUOM! Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä ennen kilpailun alkua.

