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Ride Cycle Store Cup ja Miry Cup‐ kilpailuohje, Jämsänkoski 17.8.‐6.9.2020
Ensimmäistä kertaa kokeilemme omatoimikilpailua älypuhelinleimauksen ja gpx‐tiedostojen avulla. Kaikki
ruusut ja risut ovat tervetulleita.
Yleistä:
Parkkipaikka on Haaralankankaan motocrossradan isolla heinittyneellä parkkialueella (Haaralantie 135,
42100 Jämsä, N=6864371.296, E=400952.129).
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A‐ ja B‐radan lähtöön on matkaa noin 1,3 km motocrossradalta etelään päin hiekkatietä pitkin. Reittiä ei ole
opastettu. C‐radan lähtö on parkkipaikalta. Maali on sama kaikkien sarjojen osalta.
Rastit on merkitty keltaisella ja punaisella kuitunauhalla näkyvästi ja niihin
on kirjoitettu rastikoodi. Jos kuitunauha puuttuu rastipisteestä, niin ilmoi‐
tathan siitä meille.
Noudatattehan kartalle merkattuja kiellettyjä alueita.
Kartta toimitetaan ilmoittautuneelle sähköpostitse tai vaihtoehtoisesti tu‐
lostetun kartan voi noutaa järjestäjältä Muuramesta. Tarkemmat kuviot
voidaan sopia ilmoittautumisen yhteydessä.
Radan ulkoa opettelu ja etukäteismietintä ovat täysin sallittua. Toki optimi‐
suoritustakin saa hakea höyläämällä rataa useita kertoja. Muista kuitenkin,
että vain yksi suoritus/rata hyväksytään jokaiselta lähteneeltä, siksipä Navi‐
Tabin ja gpx‐tiedoston lähtöaika täytyy täsmätä toisiinsa hyväksytyn suori‐
tuksen kuittaamiseksi.
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Leimaus ja tarvittavat välineet:
Urheiluvarusteiden lisäksi tarvitset matkaan kännykän sekä laitteen, jolla voit tallettaa gpx‐tiedoston.
Rastileimaus toteutetaan NaviTabi‐älypuhelinsovelluksen (https://navitabi.co.jp/e/) avulla. GPX‐tiedosto on
varalla, jotta kaikki saavat varmasti tuloksen kilpailusta. Hyväksytty suoritus vaatii siis molempien käyttä‐
mistä.
NaviTabin käyttö:
1. Lataa sovellus älypuhelimeen Play‐kaupasta (ilmainen).
2. Käynnistä NaviTabi.
3. SALLI AINA paikannuksen käyttö. Vain näin onnistuu leimaaminen rastipisteellä koskematta kän‐
nykkään.
4. Valitse maa ja valitse kisa (Ride Cycle Store Cup 2020).
5. Valitse oikea rata.
6. Paina Play
7. NaviTabi lataa radan ja näyttää ratainfon, paina OK.
8. Aja lähtöpisteen juurelle. Leimausetäisyys kohteesta on 15 m, myös rasteilla.
9. Paina Start. Tässä vaiheessa sovellus viimeistään pyytää kirjautumaan sisään palveluun.
10. Todennäköisesti joudut painamaan Start nappia uudelleen.
11. Tarkista, että NaviTabi näyttää GPS:n tason GOOD.
12. Voit aloittaa suorituksen. Onnea matkaan! 
Huomio. Jos puhelin näyttää lähdössä GPS:n tasoksi POOR tai matkalla ilmenee leimausongelmia, unohda
Navitabi ja keskity suunnistamiseen, ajat saadaan tässä tapauksessa pelkästään gpx‐tiedostosta jonka saa
urheilukellosta tai vastaavasta. Suorituksen voi keskeyttää valikon kohdasta ABORT. Tällöin suoritukseen
tulee DNF, mutta olet silti rekisteröinyt itsesi kilpailuun.
GPX‐tiedostot:
Kaikki gpx‐tiedostot ladataan järjestäjän toimesta 3DRun‐ohjelmaan. Ilmoitathan meille, jos nimeäsi ei saa
julkaista. Tallennettu gpx‐tiedosto lähetetään Artolle. Yhteystiedon löydät lopusta.
Muista käynnistää gps jälkeä tallentava laite lähdössä. Tarkista, että gps on valmis ennen suorituksen aloit‐
tamista. Sammuta tallennus maalissa.
Kartta ja matkat:
Karttakoko A4, 1:10 000, A‐ ja B‐radalla kartanvaihto.
Kartta on ajantasaistettu suurilta osin 8/2020. Siellä missä reitinvalinnallisesti radat eivät käy, niin voi löytyä
uusia polkuja tai vanhoja on kadonnut. C‐rata on kauttaaltaan päivitetty suunnistusalueelta, jotta lasten on
turvallista pyöräsuunnistaa polkurikkaassa maastossa.
RCS Cup:
A‐rata (N/M16, N/M18, N/M40, N/M kilpa, M50, M60): arvio 18‐20 km lyhyintä reittiä pitkin
B‐rata (N/M14, N/M kunto, N50, N60, N/M70, N/M80): arvio 11‐12 km lyhyintä reittiä pitkin
C‐rata (N/M10, N/M12): arvio 5‐6 km lyhyintä reittiä pitkin
Miry Cup:
Ilmoita haluamasi Miry cup ‐sarja ja ikäsi.
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Osallistumismaksut:
Osallistumismaksun voi maksaa seuraavilla tavoilla:
‐
‐
‐
‐

Eazybreakin, Edenredin, ePassin tai Smartumin sähköisellä liikuntaedulla; saaja Jyväskylän Pyöräily‐
seura, kirjoita mahdolliseen viestiosaan ”KS Cup Jämsänkoski MTBO”
MobilePaylla; koodi 88179, Jyväskylän Pyöräilyseura, kirjoita viestiksi KS Cup Jämsänkoski MTBO ja
osallistujien nimet
käteisellä ja paperisilla liikuntaseteleillä karttoja noudettaessa
Erikseen sovitulla muulla tavalla

Järjestäjällä on muutamia karttatelineitä vuokrattavissa. Telineiden nouto arkisin tai muulla tavoin sovitusti.
Yhteyshenkilöt:

Ilmoittautumiset/karttatelineet: Miia (miia.jamsen@gmail.com)
Tekniset ongelmatilanteet/gpx‐tallenteet/tulokset: Arto (arto.voutilainen@gmail.com, 0407250938)

Mukavaa pyöräsuunnistushetkeä mahtavassa maastossa!

