Kutsu 10MILA-tapahtumaan
28.–29. huhtikuuta 2018 Nynäshamniin
Järjestäjäseurat toivottavat Tiomila-yhdistyksen puolesta kaikki kilpailijat, joukkueenjohtajat, toimitsijat ja
yleisön tervetulleiksi 10MILA 2018 -tapahtumaan, kun kilpailu palaa Södertörniin ja Nynäshamniin

KILPAILUKESKUS /AR EENA

NAISTEN VIESTI

10MILA 2018 järjestetään Nynäshamnin pohjoisja länsipuolella Kvarnängenin urheilukentän ympäristössä. Opastus tieltä 73 Nynäshamnin pohjoisliittymästä. Pääset kilpailukeskukseen myös
Nynäshamnin suuntaan menevällä paikallisjunalla: jää pois Nynäsgårdin asemalla ja seuraa viitoitettua reittiä kisakeskukseen noin 1 500 metriä.
Aikataulut osoitteessa www.sl.se.

Lähtö: lauantaina 28. huhtikuuta klo 13.15
Maaliintulo: n. klo 18.00
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*Ratojen pituuksiin sisältyvät osuuksien alku- ja
loppupään n. 400–650 metrin pituiset nauhoin rajatut
alueet.

NUORTEN VIESTI
Lähtö: lauantaina 28. huhtikuuta klo 10.30
Maaliintulo: n. klo 12.00
•
•
•

Osuus

Ikäluokat HD16:een asti.
Vähintään kahdella osuudella on oltava tyttöjä.
Osuuksilla 2 ja 3 voi olla kaksi suunnistajaa.

TIOMILA-VIESTI
Lähtö: lauantaina 28. huhtikuuta klo 20.30
Maaliintulo: n. klo 7.30 sunnuntaina
Osuus
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*Ratojen pituuksiin sisältyvät osuuksien alku- ja
loppupään n. 400–650 metrin pituiset nauhoin rajatut
alueet.

Päivä/iltahämärä/yö
Yö
Yö
Yö
Yö
Yö
Yö/sarastus
Sarastus/päivä
Päivä
Päivä

*Ratojen pituuksiin sisältyvät osuuksien alku- ja
loppupään n. 400–650 metrin pituiset nauhoin rajatut
alueet.

NAISJOUKKUEET TIOMILA VIESTISSÄ
Jotta pysymme selvillä siitä, missä joukkueissa on
pelkästään naisia, pyydämme teitä ilmoittautuessanne Eventorin kautta ilmoittamaan asiasta
myös sähköpostilla: tavling2018@10mila.se.

OSALLISTUMISOIKEUS
Hyväksymme kilpailuun myös joukkueita, jotka
eivät kuulu Ruotsin suunnistusliitto SOFTiin,
kuten esim. yritys- ja nostalgiajoukkueita yms.
Jos tällaisessa joukkueessa on SOFT-seuraan
kuuluvia osallistujia, heidän on pyydettävä
seuraltaan lupa osallistua.

YHDISTELMÄ JOUKKUEET
JA VIESTI PA NKKI
Jos ette saa kokoon joukkuetta omasta seurastanne, voitte muodostaa yhdistelmäjoukkueen
SOFTin sääntöjen puitteissa. Osoitteessa
www.10mila.se on viestipankki, jossa suunnistajat voivat etsiä joukkuetta ja joukkueet suunnistajia.

OSALLISTUMINEN
USEA MPAA N SARJAAN
•
•
•
•

Nuorten viestiin osallistuneet tytöt saavat
osallistua naisten viestiin ja Tiomila-viestiin.
Nuorten viestiin osallistuneet pojat saavat
osallistua Tiomila-viestiin.
Naisten viestiin osallistuneet naiset saavat
osallistua Tiomila-viestiin.
Samassa sarjassa saa osallistua VAIN
kerran.

JOUKKUEENJ OHTAJA
Jokaisen joukkueen johtaja saa olla vaihtokarsinassa vaihdon aikana. Kulkulupa löytyy joukkueen kuoresta.

KARTTA
Offset-painettu kartta, mittakaava kaikissa sarjoissa ja kaikilla osuuksilla 1:10 000, käyräväli 5
m. Karttapaino: Kartsam.
Piirtänyt 2017 Roger Åsberg. Piirretty uudelleen laserskannatun materiaalin pohjalta
uuden karttanormin ISOM2017 mukaisesti.

MAASTON KUVAUS
Maastotyyppi
Kilpailualuetta leimaavat rannikon ja saariston
läheisyys sekä viimeisin jääkausi. Kilpailualueella on useampia todella korkeita kohtia, joissa
maasto on erämaanomaista monine jyrkänteineen ja pienipiirteisine, monimuotoisine käyräkuvauksineen. Korkeiden kohtien välillä on
pääsääntöisesti tasaista, enemmän tai vähemmän umpeenkasvanutta viljelysmaata. Koko
kilpailualueella on vain muutamia teitä ja polkuja. Areenan lähialueilla, joilla nuorten viesti
juostaan, on enemmän polkuja. Koko kilpailualueella, joka pääasiassa koostuu sekametsistä,
on pieniä kosteikkoja ja korpialueita.
Korkeuserot
Kilpailualueen korkeuserot vaihtelevat kohtuullisista suuriin. Maasto on rikkonaista ja siinä on
selkeitä mäkialueita ja paljon jyrkänteitä. Matalammalla olevat alueet ovat yleensä yhtenäisiä
entisiä viljelysmaita.
Kulkukelpoisuus
Kulkukelpoisuus on pääasiassa hyvä, mutta
alueella on monia kivikkoja, jotka vaikuttavat
siihen. Erityisesti monissa rinteissä on suuria ja
pieniä kiviä. Muutamat viheralueet heikentävät
kulkukelpoisuutta hieman. Näkyvyys on pääasiassa hyvä, mutta myös karttaan valkoisella
merkityillä alueilla on kohtia, joissa näkyvyys on
osin huonompi.

HARJOITUSPAKETTI
Ennen kilpailua on saatavilla useita erilaisia
harjoituspaketteja. Niistä saa lisätietoja ja
niitä voi tilata Tiomilan kotisivuilta
www.10mila.se. Majoitus-välilehdeltä löytyy
tietoa majoitusvaihtoehdoista.

VANHA KART TA
Kotisivuiltamme www.10mila.se voi ladata
kilpailualueen vanhan kartan.

JOUKKUEMUUTOKSET
Kaikkien sarjojen joukkueiden kokoonpanot
ilmoitetaan Eventorissa viimeistään 27. huhtikuuta klo 21.00. Tämän jälkeen joukkuemuutoksia voi tehdä vain hyvästä syystä kilpailutoimistossa siihen asti, kun kyseiseen
lähtöön on aikaa 1 tunti. Joukkuemuutos on
perusteltava kirjallisesti, ja järjestäjällä on
oikeus hyväksyä tai hylätä se.

LÄHTÖNUMEROT
Lähtönumerot määräytyvät 10MILA
2017 -kilpailun sijoitusten mukaan seuraavasti: nuorten viestissä 100 parhaan joukkueen ja naisten viestissä ja Tiomila-viestissä
150 parhaan joukkueen osalta. Muutoin numerot jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

LEIMAUSJÄR JESTEL MÄ
Kaikissa viesteissä ja avoimella radalla käytetään Sportident-järjestelmää.
HUOM! Tiomila-viestin osuudella 10 on yli 30
rastia, joten sillä ei voi käyttää malleja SI5 ja
SI8, jotka tallentavat korkeintaan 30 leimausta.
HUOM! Yhtä SI-tikkua saa käyttää vain yhden
kerran ja yhdessä viestissä.

TIOMILAN AV OIMET RADA T
Avoimet radat ovat käytössä perjantaina 27.
huhtikuuta ja lauantaina 28. huhtikuuta.
Avoimille radoille ilmoittaudutaan Tiomilaareenalla. Lähtö ja maali ovat noin 900 metrin päässä areenasta erillisellä maastoalueella.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu areenalla.
HUOM! Ei ennakkoilmoittautumista.
Maksut
HD –16, hinta 70 SEK, HD 17–, hinta 120 SEK.
SI-tikun vuokra 50 SEK. Palauttamatta jätetty
SI-tikku: 580 SEK.
Ruotsalaisiin seuroihin kuuluville suunnistajille lähetetään lasku jälkikäteen. Muut suorittavat maksut ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautumisajat
Perjantaina klo 14.00–21.00
Lauantaina klo 10.00–17.00
Lähtöajat
Perjantai klo 15.00 – lauantai klo 18.00.

Lähtömenetelmä
Lähtöleimaus
Maali / SI-tikun tietojen purku
Maalileimaus. Tikkujen purku tapahtuu areenalla ilmoittautumispisteen lähellä. Purkupiste on kuitenkin suljettu perjantain klo 23.00
ja lauantain klo 10.00 välisen ajan.
Purkupiste suljetaan 2 tuntia viimeisen
lähtöajan jälkeen.
Sarjajako Avoimet radat
Tarjolla on seitsemän erilaista rataa:
Avoin rata 1: 2,4 km Valkoinen
Avoin rata 3: 2,8 km Keltainen
Avoin rata 5: 3,4 km Oranssi
Avoin rata 6: 5,8 km Punainen
Avoin rata 7: 2,8 km Sininen
Avoin rata 8: 4,7 km Musta
Avoin rata 9: 7,4 km Musta
Kartta
Kartan on vuonna 2017 uudelleen tuottanut
Roger Åsberg, ja se on ote Tiomila-kartasta,
jota ei käytetä kilpailussa.
Maastokuvaus
Kilpailualuetta leimaavat rannikon ja saariston läheisyys sekä viimeisin jääkausi. Kilpailualueella on useampia todella korkeita kohtia, joissa maasto on erämaanomaista monine
jyrkänteineen ja pienipiirteisine, monimuotoisine käyräkuvauksineen. Mäkien välissä
maasto on enimmäkseen helppokulkuista ja
korkeuserot ovat pienet. Koko kilpailualueella on vain muutamia teitä ja polkuja.
Alueella on pieniä kosteikkoja, mutta se koostuu lähinnä sekametsästä. Maasto on paikoin
kivistä ja lohkareista. Alueella ei ole viljelysmaita.

TIOMILAAN I LMOITTAUTU MINEN JA MA KSUT
Ilmoittautuminen tapahtuu Eventorin kautta
viimeistään maanantaina 7. maaliskuuta
2018 klo 23.59. Sen jälkeen voi jälki-ilmoittautua, ks. ohjeet alla. Tämä koskee niin joukkueiden ilmoittamista, SI-tikkujen vuokrausta, tuulisuojapaikkoja kuin majoitustakin
(majoitus sisätiloissa sekä teltta-, asuntoautoja asuntovaunupaikat). Ilmoittautuminen rekisteröidään vasta, kun kaikki maksut ovat
tulleet järjestäjien tilille. Jos maksu myöhästyy tai jää maksamatta, ilmoittautumista
käsitellään jälki-ilmoittautumisena. Kaikki
ilmoittautumiset tehdään Eventorin kautta.

JÄLKI -ILMOITTAUTUMINEN

PALVEL UT A REENA LLA

•

Areenalla on kioskeja ja sisätiloissa ravintola,
jotka tarjoavat lämmintä ruokaa ja välipaloja;
lisäksi tarjolla lämpimät suihkut, saunat ja
wc:t, urheiluvälinemyyntiä, ensiapupiste sekä
suuret näytöt. Areenalle pääsee perjantaina
klo 14.00 alkaen. Sisäänkirjautuminen majoituspaikkoihin (teltat, asuntovaunut ja asuntoautot) on avoinna perjantaina klo 16.00–
21.00 ja lauantaina klo 7.00 alkaen. Suihkut
ovat käytettävissä perjantaista aina areenan
sulkemiseen sunnuntaina klo 14.00 asti.

•

8. maaliskuuta – 3. huhtikuuta tehdyistä
ilmoittautumisista ja muista kuluista
peritään 50 prosentilla korotettu maksu.
4.–19. huhtikuuta tehdyistä ilmoittautumisista ja muista kuluista peritään 100
prosentilla korotettu maksu. Ilmoittautua
voi myöhemminkin, jos tilaa on.

MAKSUT
Maksaminen Ruotsissa
Maksun vastaanottaja: 10MILA 2018
Plus-tili: 82 65 16-7
Anna maksaessasi seuran nimi.
Maksaminen ulkomailta
Maksun vastaanottaja: 10MILA 2018
Valuutta SEK, maksut on suoritettava Ruotsin
valuutassa.
IBAN: SE98 9500 0099 6018 0826 5167
BIC: NDEASESS
Pankki: Nordea
Anna maksaessasi seuran nimi.
Seuran kuorta ei luovuteta ennen kuin koko
summa on maksettu. Jos maksu on tehty
24.–27. huhtikuuta, siitä on esitettävä kuitti
seuran kuorta haettaessa.

TIOMILA -AREENA
Tiomilan voi kokea parhaiten areenalla paikan päällä. Tarjoamme vieraanvaraisen areenan, jolla on hyvät palvelut. Tiomila-areena
on yleisöystävällinen, sillä sieltä näkee kilpailijat hyvin suurilta näytöiltä, joilta voi seurata
koko kilpailua. Tarjoamme nykyaikaisen
areenatuotannon ja korkeatasoista viihdettä.
Tiomila-areena sijaitsee Kvarnängenin urheilukentän alueella, jossa kulkuväylät ovat
pääasiassa kovapintaisia ja joka on lähellä
kaikkea.
Viiritön alue
Taataksemme mahdollisimman hyvän kokemuksen paikalla olevalle yleisölle olemme
varanneet yleisöalueelle viirittömän alueen,
jolla seurojen viirejä tms. ei saa heiluttaa,
jotta näkyvyys maalisuoralle ja näytöille olisi
mahdollisimman hyvä. Pyydämme ottamaan
tämän huomioon. Alue on merkitty areenan
karttaan.

TEL TTA- JA
MAJOITUSPA LVELUT
Tiomila-areenalla on tarjolla majoitus- ja
telttapaikkavaihtoehtoja. Niitä voi varata
Eventorin kautta. Hinnat löytyvät otsikon
Ilmoittautumismaksut ja muut hinnat alta.
LATTIAMAJOITUS areenan lähellä
(perjantai klo 16.00 – sunnuntai klo 12.00)
Areenan yhteydessä on urheiluhalli, josta
seurat voivat varata 6x3 metrin kokoisia
aloja. Alat on erotettu toisistaan, mutta niissä
ei ole seiniä. Paikkoja on rajallinen määrä ja
ne jaetaan varausjärjestyksessä.
LATTIAMAJOITUS areenan lähellä
(lauantai klo 10.00 – sunnuntai klo 12.00)
Areenan yhteydessä on urheiluhalli, josta
seurat voivat varata 6x3 metriä kokoisia
aloja. Alat on erotettu toisistaan, mutta niissä
ei ole seiniä. Paikkoja on rajallinen määrä ja
ne jaetaan varausjärjestyksessä.
LATTIAMAJOITUS n. 1,5–2,5 km:n päässä
areenasta
(lauantai klo 10.00 – sunnuntai klo 12.00)
Majoitus urheiluhallin lattialla n. 1,5–2,5
km:n päässä areenasta. Paikkoja on rajallinen
määrä ja ne jaetaan varausjärjestyksessä.
TELTTAMAJOITUS
(perjantai klo 16.00 – sunnuntai klo 12.00)
Lattiallisia, jaettuja telttoja rauhallisemmalla
alueella, 300–500 metriä areenalta. 3x6 m,
enint. 10 henkeä/osio. Varattavissa yksi tai
useampia osioita.
TELTTAPAIKKA OMALLE TELTALLE
(perjantai klo 16.00 – sunnuntai klo 12.00)
Rauhallisemalla alueella, 5x5 m, n. 500 metriä
areenalta. Ilmoita ruutujen määrä varausta
tehdessäsi.

TELTTAPAIKKA OMALLE TUULISUOJALLE
(perjantai klo 14.00 – sunnuntai klo 12.00)
5x5 metriä, 0–200 metriä areenalta. Ilmoita
ruutujen määrä varausta tehdessäsi.
TELTTAKATOS
5x5 metriä 0–200 metriä areenalta. Lattia,
penkkisetti ja lämmitys (1 kaasupullo)
varataan Eventorilta erikseen. Ei sähköä.
ASUNTOVAUNUPAIKAT
(perjantai klo 14.00 – sunnuntai klo 12.00)
Hiekkakentällä n. 600 metriä areenalta,
rajallinen määrä.
ASUNTOAUTOPAIKAT
(perjantai klo 14.00 – sunnuntai klo 12.00)
Hiekkakentällä n. 600 metriä areenalta,
rajallinen määrä.
VARAUKSET
Majoitus, teltat ja telttapaikat varataan
ilmoittautumisen yhteydessä Eventorin
kautta, ks. otsikko Ilmoittautumismaksut.
MUU MAJOITUS
Nynäshamnissa on vain vähän muita
majoitusmahdollisuuksia.

MAJOITUSA SIAT
Voit lähettää Tiomila-viikonlopun majoitusta
koskevia kysymyksiä osoitteeseen:
logi2018@10mila.se.

AUTOJ EN PY SÄKÖI NTI
Autojen (kork. 3 tonnia, 5 metriä ilman
perävaunua) pysäköinti erikseen osoitetuilla
paikoilla, noin 1 200 – 1 800 metrin päässä
areenalta. Autojen pysäköintipaikalla ei saa
pysäköidä asuntoautoja tai -vaunuja.

BUSSI EN PYSÄKÖINTI
Jos seura haluaa pysäköintipaikan omalle
linja-autolleen, asiasta on ilmoitettava
etukäteen. Linja-autojen pysäköintimaksu
sisältyy ilmoittautumismaksuihin.

TIOMILA -TV
Koko 10MILA 2018 lähetetään internetTV:ssä. Tilaa lähetys kotisivuilta
www.10mila.se ja seuraa Tiomila-vuorokautta kotona tai mobiililaitteelta. Hinta 150 SEK.

YLEISÖLL E
Areenalle pääsee helposti sekä paikallisjunalla (Nynäsgårdin asema) että autolla. Nynäsgårdista on noin 1 500 metrin matka areenalle. Reitti on merkitty. Henkilöautoille on pysäköintipaikkoja Areenan lähellä,
korkeintaan 1 200 – 1 800 metrin
kävelymatkan päässä. Paikoitus on maksuton.

RUOKA PALVELUT
Tiomila-areenan jäähallissa tarjoillaan lämmintä ruokaa ja aamupalaa. Areenan ravintolan ja kioskien aukioloajat: perjantaina klo
14.00–21.00 ja lauantaista klo 7.00 kilpailujen päätökseen sunnuntaina klo 14.00 asti.
Lisätietoja areenan ravintolan aukioloajoista
ja tarjonnasta löydät kilpailuohjeista ja
kotisivulta www.10mila.se.

LEHDISTÖ/MEDIA
Toimittajien akkreditointi ja muut toiveet
sähköpostilla: media2018@10mila.se viimeistään keskiviikkona 25. huhtikuuta.
Lehdistölle on lisätietoa osoitteessa
www.10mila.se otsikon Media alla.
Lehdistövastaava: Michael Thulin,
puh. + 46 (0)73-828 15 80.

ILMOITTA UTUMISMA KSUT JA MUUT HINNAT

Nuorten viesti**
Naisten viesti
Tiomila-viesti
SI-tikut, 10 kpl/paketti
SI-tikut, 5 kpl/paketti
SI-tikku, avoin rata
Avoin rata HD -16
Avoin rata HD17 Paikka tuulisuojalle 5x5 m
Majoitusteltta 6x3 m, lattialla ja
lämmityksellä, 1 yö
Majoitusteltta 6x3 m, lattialla ja
lämmityksellä, 2 yötä
Majoitus liikuntahallissa areenan
lähellä, 6x3 m, 1 yö
Majoitus liikuntahallissa areenan
lähellä, 6x3 m, 2 yötä
Lattiamajoitus, 1,5–2,5 km
areenalta, 1 yö/hlö
Lattiamajoitus, 1,5–2,5 km
areenalta, 2 yötä/hlö
Telttakatos 5x5 m, ei lattiaa
Telttakatos 5x5 m, lattia
Penkkisetti
Kaasulämmitin, 1 kaasupullo
Telttapaikka 6x6 m
Asuntovaunupaikka
Asuntoautopaikka
Pysäköintipaikka linja-autolle,
vrk
Suoratoisto, kuva tietokoneelle/
mobiililaitteelle/TV:hen
*
**

Ilmoittautuminen
viim. 7.
maaliskuuta
550 SEK
2 400 SEK
4 800 SEK
320 SEK
160 SEK

Jälki-ilm.
(+50 %)
viim. 3.
huhtikuuta
825 SEK
3 600 SEK
7 200 SEK
320 SEK
160 SEK

Jälki-ilm.
(+100 %)
viim. 19.
huhtikuuta
1110 SEK
4 800 SEK
9 600 SEK
Ei käytössä
Ei käytössä

Ilmoittautuminen
paikan
päällä
---*
---*
---*

550 SEK
5 500 SEK

750 SEK
6 300 SEK

850 SEK
6 700 SEK

50 SEK
70 SEK
120 SEK
---*
---*

7 000 SEK

7 800 SEK

8 700 SEK

---*

2 900 SEK

3 300 SEK

3 500 SEK

---*

3 900 SEK

4 500 SEK

4 800 SEK

---*

200 SEK

300 SEK

350 SEK

---*

350 SEK

400 SEK

450 SEK

---*

5 800 SEK
8 600 SEK
200 SEK
1 700 SEK
500 SEK
250 SEK
250 SEK
0 SEK

6 500 SEK
9 500 SEK
200 SEK
1 900 SEK
700 SEK
350 SEK
350 SEK

7 500 SEK
10 800 SEK
200 SEK
2 000 SEK
750 SEK
400 SEK
400 SEK

---*
---*
---*
---*
---*
---*
---*

Jos paikkoja/tuotteita on jäljellä.
Ei lisäkuluja, jos nuorten viestin 2. ja 3. osuudella on kaksi suunnistajaa.

150 SEK

PÄÄTOI MITSI JAT
Kilpailunjohtaja
Christer Nordström, puh.: 076-115 25 70, s-posti: tavling2018@10mila.se
Majoitus- ja areenapäällikkö
Stefan Nordström, puh.: 073-513 89 54, s-posti: logi2018@10mila.se
Talous
Martina Sundberg, puh.: 070-670 37 50, s-posti: ekonomi2018@10mila.se
Lehdistö
Michael Thulin, puh.: 073-828 15 80, s-posti: media2018@10mila.se
Areenatuotanto
Peter Löfås
Per Forsberg

Kilpailunvalvoja
Per-Ove Melinder, Tullinge SK
Ratamestarit
Magnus Falkenström
Mats Björkman
Tommy Ljusenius
Ratavalvojat
Lennart Bjursäter, Snättringe SK
Rune Rådeström Snättringe SK
Kilpailuasiantuntijat
Stefan Gustafsson, Föreningen Tiomilakavlen
Samuel Henriksson, Föreningen Tiomilakavlen

LISÄTIETOA
Lisätietoa, uutisia kilpailusta sekä ajankohtaisista Tiomila-kysymyksistä löydät osoitteesta
www.10mila.se. Kotisivulla julkaistaan kilpailuohjeet, joissa on täydentävää tietoa kilpailijoille,
joukkueenjohtajille ja yleisölle.

Arrangörer

Värdkommun

IFK Enskede - Skogsluffarnas OK – OK Älvsjö Örby

Följ oss på:

www.10mila.se

@10mila.se

@Tiomilakavlen

@Tiomilakavlen

