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NURMIJÄRVEN ILTARASTIT 2022
TAPAHTUMASELOSTE
TAPAHTUMAT
Iltarastit alkavat 12.4.2022, heinäkuussa pidämme kesälomatauon ja syksyllä jatketaan lokakuun
lopulle asti.! Normaalit iltarastit järjestetään tiistaisin. Iltarastitapahtuman jälkeen keskiviikosta
seuraavaan maanantaihin on suunnistettavissa omatoimirastit. Syksyllä. 6.9. alkaen järjestetään
myös yörastit iltarastitapahtuman yhteydessä.
COVID 19 OHJEISTUS VUONNA2022:
Noudatamme kulloinkin voimassa olevia viranomaissuosituksia liittyen korona-pandemiaan.
Huom! Iltarastit ovat lain tarkoittamassa mielessä joukkokokoontuminen, ei kilpailutapahtuma.
RADAT JA LÄHTÖAJAT
Ratavaihtoehdot (maastotyypistä riippuen) A n.6-7km, B n.4,5-5,0km, C-Vaativa (kun käytössä)
n.3,5km, C n.2,7-3,2km, D n.1,5-2,0km.
Normaali-iltarasteilla lähtö on avoinna klo 16.30-18.30 ja maali sulkeutuu n. klo 20.00. Syksyn
yörastien aikaan ajoitus vaihtelee valoisuustilanteen mukaan. Lähtö- ja maaliajat näiden osalta on
esitetty iltarastiohjelmassa RR:n nettisivulla.
Yörastien aloitusajat on esitetty myös iltarastiohjelmassa, yörastien aloitusaika on aina myös
iltarastien maalin sulkeutumisaika.
Omatoimirastit on suunnistettavissa seuraavasta aamusta (keskiviikko) eteenpäin seuraavaan
maanantaihin. Omatoimirasteilla ei ole rastileimasimia, ainoastaan liput.
KARTAT
Iltarastitapahtumissa on saatavilla valmiiksi piirrettyjä painettuja karttoja.
Omatoimisuunnistusta varten seuran jäsenet voivat ladata kartan RR:n myClub palvelussa
(rr.myclub.fi). Karttalinkki ilmestyy sinne aina viimeistään ko. tiistai-päivän kuluessa. Muut kuin
seuran jäsenet voivat ladata omatoimirastien kartan maksua vastaan Rastilippu.fi palvelusta (sen
jälkeen, kun tapahtuma on sinne avattu ilmoittautumisia varten tai kartan voi hakea itselleen
Klaukkalan Team Sportiasta, viimeistään omatoimi-tapahtuman aloituspäivän aamupäivästä
alkaen.
MAKSUT
Seuran jäsenille iltarastit ovat ilmaiset, muille normaali karttamaksu on 8 euroa. Eläkeläisten
karttamaksu on 5 euroa ja alle 19 vuotiaille 3 euroa. Iltarastipaikalla on käytössä käteismaksu sekä
myös korttimaksu, maksun voi suorittaa myös etukäteen, ks.mahdolliset maksutavat jäljempänä.
Muille kuin Rajamäen Rykmentin jäsenille omatoimirastien karttamaksu on 5€/kartta.
Maksutositteina tiistai-rasteilla tai karttaa Team Sportiasta noudettaessa toimivat verkkopankin
maksutosite maksamisesta Rajamäen Rykmentin tilille FI55 5300 5120 0027 58,
Rastilippujärjestelmän maksukuittaus tai liikuntaetupalvelun maksukuittaus sovelluksella

esimerkiksi (TYKY, Edenred, E-passi). Huom. Maksaminen Team Sportia toimipisteessä ei ole
mahdolllista.

TULOSPALVELU
Tulokset ovat nähtävillä heti maaliintulon (emit-purun) jälkeen Rastilippu.fi-palvelussa sekä seuran
Iltarastit-nettisivulla.
Reittihärveli on käytössä tiistai-rasteilla. Se tulee iltarastisivulle myöhemmin tiistai-illalla.
Iltarastisivulla on lisäksi linkit edellisten vuosien tuloksiin.

Tervetuloa rasteille!

