KILPAILUINFO YLLÄS-LEVI MTB
LAUANTAINA 27.7.2019 klo 10.00 ja 13.00
Hienoa, että olet mukana polkemassa maastopyörällä Ylläkseltä – Leville 27.7.2019. Tästä
infopaketista löytyy tapahtuman tiedot. Tiedot löydettävissä kätevästi myös internetistä
osoitteesta: www.levi.fi/bikefest
AIKATAULU

PERJANTAI 26.7.
10.00 – 20.00 Kisatoimisto auki Zero Pointilla – starttipaketin nouto

LAUANTAI 27.7.
7.00 – 12.00 Kisatoimisto auki Zero Pointilla – starttipaketin nouto
7.30 – 7.50 Pyörien (50 km) toimitus kuorma-autolle Zero Pointin ja V’inkkarin välissä olevalle
parkkipaikalle (kuljetus lähtee klo 8.00)
8.00 – 9.00 Kuljetus 50 km lähtöpaikalle Kellokkaakseen, Ylläksen Äkäslompoloon. Lähtö
Hissitieltä, Zero Pointin pysäkiltä.
8.00 – 10.00 Kisatoimisto auki Kellokkaassa - starttipaketin nouto
10.00 Ylläs-Levi MTB 50 km startti
11.00 – 11.20 Pyörien (30 km) toimitus kuorma-autolle Zero Pointin ja V’inkkarin välissä olevalle
parkkipaikalle (kuljetus lähtee klo 11.30)
11.30 – 12.00 Kuljetus 30 km lähtöpaikalle Pyhäjärvelle. Lähtö Hissitieltä, Zero Pointin pysäkiltä.
13.00 Ylläs-Levi MTB 30 km startti
17.00 Ensimmäinen paluukuljetus (pyörät ja kuskit) Kellokkaaseen, Äkäslompoloon Ylläksellä.
18.00 Ajanotto molemmissa kilpailuissa päättyy.
19.00 Toinen paluukuljetus (pyörät ja kuskit) Kellokkaaseen, Äkäslompoloon Ylläksellä.
YLEISTÄ
Kilpailussa on kaksi matkaa, alkuperäinen Ylläksen ja Levin välinen reilu 50 km reitti ja lyhyempi
noin 30 km, jonka lähtö on Pyhäjärvellä. Molemmat reitit kulkevat osittain Ylläs-Pallas
kansallispuiston maisemissa. Liikuttaessa kansallispuistossa pitää aina kiinnittää erityishuomiota
ympäristöön – roskaaminen on ehdottomasti kielletty!
Molemmissa kilpailussa on kaksi sarjaa, naiset ja miehet.

Pyörä ja varustevuokraus: vuokraamo@levi.fi
Yleisölle on molempina tapahtumapäivinä vapaa pääsy tapahtuma-alueelle.
KILPAILUREITTI
Kilpailureitti kulkee Ylläs-Pallas kansallispuistossa ja Suomen suurimaan laskettukeskuksen välisellä
maastopyöräreitillä.
50 KM
Ylläs-Levi MTB reitti lähtee luontokeskus Kellokkaasta virallista maastopyöräreittiä alas kohti
Äkäslompolon kylää. Äkäslompolojärven rantaa seurattuaan reitti kääntyy oikealle kohti Nilivaaraa
ja siitä edelleen Kukastunturille reitin pisintä nousua (4,3km). Kukastunturin huiputuksen jälkeen
laskeudutaan Kotamajalle. Matka jatkuu pitkin Lainion ja Pyhätunturin välistä kurua Pyhäjärven
eteläpäähän. Järveltä lähdetään polkemaan Aakenustunturin alarinteitä pitkin Äkäslompolo-Kittilätielle. Aakenusjoen yli vievän sillan jälkeen poljetaan soratietä pitkin Aakenusjärven kodalle, josta
jatketaan Homevaaran kautta Pyhä- ja Kätkätunturin eteläpuolista metsäpolkua kohti
Immeljärveä. Loppumatka poljetaan Levitunturin maisemareittiä Levin keskustaan.
30 KM
Tämä matka soveltuu vasta aloittaneille maastopyöräilyn harrastajille. 30 kilometrin matka lähtee
Pyhäjärven pysäköintipaikalta. Järveltä lähdetään polkemaan Aakenustunturin alarinteitä pitkin
Äkäslompolo-Kittilä- tielle. Alun haastavan ja teknisen 3,5 km osuuden jälkeen reitti muuttuu
helpoksi ajaa. Aakenusjoen yli vievän sillan jälkeen poljetaan soratietä pitkin Aakenusjärven
kodalle. Sieltä jatketaan Homevaaran kautta Pyhä- ja Kätkätunturin eteläpuolista metsäpolkua,
joka tarjoaa kilpailijoille pari rankempaa, mutta teknisesti helppoa nousua. Seuraavaksi
suunnataan kohti Immeljärveä. Loppumatka poljetaan Levitunturin maisemareittiä Levin
keskustaan.
Tarkemman reittikuvauksen löydät Outdoor Activestä – löydöt sen osoitteessa
www.levi.fi/bikesfest
Reittiä ei suljeta muilta kulkijoilta, joten reitillä voi tulla vastaan muita kävelijöitä, pyöräilijöitä sekä
retkeilijöitä.
Ajanotto sulkeutuu 5/8 tuntia lähtöajasta eli klo 18.00.
HUOLTOPISTEET
Pidemmällä reitillä on kaksi huoltopistettä reitin varrella ja yksi maalissa. 30 kilometrin reitin
varrella on yksi huoltopiste. Huoltopisteet löytyvät pidemmän reitin puolessa välissä Pyhäjärvellä
(samassa kuin 30 km startti), noin 10 / 40 km kohdalla Hirvikämpällä sekä maalialueella Zero
Pointilla.

Pyhäjärveltä on etukäteen järjestetty kyyti pois, mikäli kilpailija joutuu keskeyttämään kilpailun.
Keskeyttämisestä tulee aina ilmoittaa joko huoltopisteillä tai kilpailuorganisaatiolle.
MAALISSA
Kaikki maaliin tulleet saavat muistomitalin, lisäksi sarjojen kolme parasta palkitaan klo 16.30 Cafe
& Bar KoTa:n terassilla.
Kilpailijoille on järjestetty ruokailu sekä peseytymismahdollisuus Levi Hotel SPAssa klo 13.30 –
18.00. Ruuan saa maalissa saatua mitalia vastaan.
Pyöränpesupaikka löytyy eturinteen vuokraamon Zero Pointin takaa.
TURVALLISUUS
Kilpailijoiden turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää ja siksi toivommekin, että kaikki kilpailijat
noudattavat annettuja ohjeita ja suhteuttavat vauhtinsa omaan taitotasoonsa.
Tapahtuman ensiavusta vastaa Kittilän SPR sekä Tunturi-Lapin ensihoito Oy.
Turvallisuuden kannalta olisi hyvä tallentaa puhelimen pikavalintaan ensiavun numero 040
6672501 tunnisteella MTB. Lisäksi suosittelemme, että lataat puhelimeesi 112-applikaation. Sieltä
on helppo tarkistaa tarkat sijaintikordinaatit mahdollista avun tarvetta varten.
Huomioittehan kuitenkin, että matkapuhelinverkon kuuluvuusalueissa on rajoitteita
Kansallispuiston alueelle, erityisesti lähellä Pyhäjärveä. Tarvittaessa hakeudu mahdollisimman
korkealle.
Reittiä ei suljeta muilta kulkijoilta, joten reitillä voi tulla vastaa muita kävelijöitä, pyöräilijöitä sekä
retkeilijöitä.
Pyhäjärveltä on etukäteen järjestetty kyyti pois, mikäli kilpailija joutuu keskeyttämään kilpailun.
Keskeyttämisestä tulee aina ilmoittaa joko huoltopisteillä tai kilpailuorganisaatiolle.
Kilpailun viimeisenä ajaa pyöräilijä, joka tarvittaessa auttaa kilpailijoita matkan varrella.
PAKOLLISET VARUSTEET
•
•
•
•

Kypärä
Matkapuhelin ja paikannusmahdollisuus, jotta kilpailija on hätätapauksissa pelastusväen
tavoitettavissa. EA-numero täytyy olla tallennettuna: 040-6672501
Sideharso ja urheiluteippi tai ensiside
Juomaa ja evästä omien tarpeiden mukaan

PYÖRÄ- & HENKILÖKULJETUS LAUANTAI 25.7.

Pyöräkuljetuksen on voinut ostaa etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä. Jos kuljetus on
kuitenkin jäänyt ostamatta, sen voi lunastaa myös kisatoimistosta.
Olethan ajoissa kuljetuksissa, ettei toisten tarvitse odottaa! Kiitos!
7.30 – 7.50 Pyörien (50 km) toimitus kuorma-autolle Zero Pointin ja V’inkkarin välissä olevalle
parkkipaikalle (kuljetus lähtee klo 8.00)
8.00 – 9.00 Kuljetus 50 km lähtöpaikalle Kellokkaakseen, Ylläksen Äkäslompoloon. Lähtö
Hissitieltä, Zero Pointin pysäkiltä.
11.00 – 11.20 Pyörien (30 km) toimitus kuorma-autolle Zero Pointin ja V’inkkarin välissä olevalle
parkkipaikalle (kuljetus lähtee klo 11.00)
11.30 – 12.00 Kuljetus 30 km lähtöpaikalle Pyhäjärvelle. Lähtö Hissitieltä, Zero Pointin pysäkiltä.
17.00 Ensimmäinen paluukuljetus (pyörät ja kuskit) Kellokkaaseen, Äkäslompoloon Ylläksellä.
19.00 Toinen paluukuljetus (pyörät ja kuskit) Kellokkaaseen, Äkäslompoloon Ylläksellä.
Pyörät toimitetaan Ylläksellä Kellokkaan P-paikalle samaan aikaan kuin henkilökuljetusten kanssa.
OSALLISTUMISMAKSUUN SISÄLTYY
•
•
•
•
•
•
•

Numero ja chip-ajanotto
Starttipaketti
Huoltopisteet kilpailussa
Muistomitali maaliin tulleille
Peseytymismahdollisuus Levi Hotelli SPAsa
Kaikille osallistujille urheilijalounas ravintola Ahkussa, Levi Hotelli SPAssa
Pyörän pesumahdollisuus, Zero Point vuokraamon takapiha

ORGANISAATIO
Oy Levi Events Ltd toimii tapahtuman vastuullisena järjestäjänä ja se on myös koonnut
tapahtumaan liittyvän organisaation.
Tapahtuma
Kilpailu
Ajanotto
Ensiapu
Ambulanssi

Satu Pesonen, Levi Events Oy
Jari Kiiskinen, Levi Event Oy
Jouko Kaarteenaho
Kittilä SPR
Tunturi-Lapin ensihoito

040 820 94 19
050 584 9557
0400 816 875
040 952 39 83
0400 573 112

