XXII NENÄNVALKAISUN TAPAHTUMAOHJEET

91.

YLEISTÄ

Tapahtumassa noudatetaan SSL:n ja IOF:n sääntöjä, Suomen lakeja ja äidin viisaita
ohjeita. Lisäksi noudatetaan ratamestarin päähän pälkähtäneitä oikkuja. Tapahtumasta
emme ota mitään vastuuta, joten omien vakuutuksien on syytä olla kunnossa.
Tapahtumakeskus sijaitsee Vehmaan Seuralan urheilupyhätössä.

27.

EMIT

Emit korttien numerot ilmoitetaan infoon ennen tapahtuman alkua. Ne, jotka ovat
ilmoittaneet tarvitsevansa lainakortin, noutavat korttinsa infosta. Korttien nollaus on
tehtävä ennen lähtöä lähtöpaikalla. Muistakaa palauttaa lainakortit.
43.

RASTIMÄÄRITTEET

Rastimääritteet ovat kartoissa, joista irralliset saatavissa saksimalla. Omat sakset.
49.

NUMEROT

Numerot saa infosta. Ne on asennettava paitaan, ei ihoon. Lävistykset tehdään muilla
neuloilla.
15.

LÄHTÖ

Miesten sarjan yhteislähtö tapahtuu noin kello 15.00. Lähtöä varten kokoonnutaan
päärakennuksen eteen viimeistään kello 14.50, josta siirrytään hölkäten lähtöpaikalle
(matkaa n. 1 km).
Naisten, Sekaparien, Koukkupolvien ja Nössö-sarjojen yhteislähtö tapahtuu noin kello
15.30. Lähtöä varten kokoonnutaan päärakennuksen eteen viimeistään kello 15.15, josta
siirrytään jalkaisin lähtöpaikalle (matkaa n. 1 km).
Kävelykeppiläisten, Daamien, Typyköiden ja Pojankloppien yhteislähtö tapahtuu noin kello
15.45. Lähtöä varten kokoonnutaan päärakennuksen eteen viimeistään kello 15.30, josta
siirrytään jalkaisin lähtöpaikalle (matkaa n. 1 km).
Lähdöt tapahtuvat yleisen sekasorron vallitessa,
rauhoittamaan lähettäjiä kaikin mahdollisin keinoin.

joten

osallistujia

pyydetään

69.

RADAT, KARTAT, JUOMAPAIKAT

Miehet n. 24 km
Kartat:
ensimmäinen kartta
toinen kartta
kolmas kartta
neljäs kartta
viides kartta (”Finaali”)

1:20 000/ peruskartta 2011
1:10 000/ 2012
1:15 000/ 1987
1:10 000/2012
1:10 000/ 2012

Kartanvaihto/juomapaikka:
I
6,4 km / 20,2 km
II
10,5 km / 17,0 km

(sama paikka)
(sama paikka)

Melkein kaikki muut n.15 km
Kartat:
ensimmäinen kartta
1:20 000/ peruskartta 2011
toinen kartta
1:10 000/ 2012
kolmas kartta (”Finaali”) 1:10 000/ 2012

Kartanvaihto/juomapaikka:
I
6,4 km / 10,8 km

(sama paikka)

Kävelyköppi , Daamit, Typykät ja Pojanklopit n.10 km
Kartat:
ensimmäinen kartta
1:20 000/ peruskartta 2011
toinen kartta (”Finaali”) 1:10 000/ 2012

Kartanvaihto/juomapaikka:
I
6,4 km
Kaikilla sarjoilla on ensimmäisellä kartalla maantien 194 ylitys, jossa kehoitetaan
varomaan muuta liikennettä.
Kartat ovat muovikoteloissa. Kartanvaihdoissa karttoja on ämpäreissä, jotka on nimetty
”24km” ja ”15km” sekä ”Finaali”. Osallistujat ottavat ratapituutensa mukaisesta ämpäristä
kartan, viimeisessä kartanvaihdossaan kuitenkin ”Finaali”-ämpäristä.
Kaikille kartanvaihto/juomapaikoille on mahdollista saada omat eväät sekä varusteet.
Tapahtumakeskuksessa on nimetyt pisteet, joihin voi jättää kullekin paikalle haluamansa
varusteet. Jokaisella kartanvaihto/juomapaikalla on saatavana järjestäjän toimesta juomaa
ja jonkin verran myös purtavaa. Niiltä on myös väsähtäneille kuljetus maaliin, mikäli
tarvetta ilmenee.

77.

KIELLETYT ALUEET

Kaikkien järvien läpi juokseminen on ehdottomasti kielletty, vaikka pyhäinpäivä olikin jo
viikko sitten. Myös kaikki asuntojen ja mökkien tontit ovat kiellettyä aluetta.
87.

LEIMAUS

Kumpikin osallistuja leimaa jokaisella rastilla. Kartanvaihto/juomapaikoilla ei ole rasteja.
889. MAALI
Paikka, jonne toivomme edes yhden parin löytävän hyväksyttävän suorituksen tehneenä.
Sijaitsee Seuralan päärakennuksen vieressä. Maaliin tulo tapahtuu leimauksella. Maalissa
luovutetaan emit siististi kuninkaallisille toimitsijoille tarkistusta varten.
69.

PUKEUTUMINEN JA PESU

Pukeutuminen ja pesu Seuralan saunarakennuksessa.
101. VATSANTÄYTETTÄ
Tulokahvi on tarjolla osanottovarmistuksen (infoon) jälkeen.
911. TULOKSET JA PALKINTOJEN JAKO
Tulokset saatetaan asettaa esille, mikäli järjestelykoneiston valtavan kapasiteetin omaava
tietokone suostuu ne sylkäisemään kitusistaan.
Ylimaallisen mahtavat palkinnot jaetaan ne ansaitseville, kunhan osallistujien nenänvarret
ovat vähän saaneet väriään takaisin.
Myös viimevuotiset, silloisten sylkemisongelmien jäljiltä jakamatta jääneet palkinnot
pyritään jakamaan nyt, mikäli tulokset vain vielä jostain löydetään.
Ensi vuoden palkintoja ei vielä jaeta, koska Nenänvalkaisun tapahtumisesta vuonna 2013
ei ole vielä täyttä varmuutta ja osallistujia ei haluta turhaan vaivata ylimääräisillä
palkinnoilla.
112. SÄÄ
Ilmastonmuutoksesta johtuen sää on trooppisen lämmin eli todennäköisesti sataa räntää ja
on talvirengaskeli, kuten tähän aikaan vuodesta aina ennenkin.
666. POLIITTINEN KANNANOTTO
Mikäli jokin poliittinen taho aikoo hyödyntää tapahtuman erinomaista julkisuuskuvaa
tulevassa vaalitaistelussaan, pyydämme ottamaan yhteyttä talousvastaavaan –
mieluummin saunan takana. Hän ottaa puolestamme kantaa ja ehkä käyttää puntariakin.

131. MUUTA
Ratamestarin julkinen häpäiseminen tapahtuu taas tapahtumakeskuksessa, mikäli kolmen
tunnin raja pitkällä matkalla alittuu. Tästä ei ole kyllä viime vuosina ollut pelkoa.
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