
HaKi-MTB 2022 

HaKi-MTB 2022 koostuu omatoimisesti ajettavista Strava-segmenteistä, jotka sijaitsevat 

Haukivuorella kapeaselän, rantokankaan ja kirkonkylän alueelle. Segmenttejä on 6-7. Reitistä 

tehdään gpx-jälki, jota seuraamalla löytää ja saa ajettua kaikki segmentit. Segmentit myös 

merkataan maastoon maalaamalla ja ”kylttejä” käyttämällä. Segmenttien pituudet vaihtevat 1km-

5km välillä, pituudet tarkentuvat, kunhan lopullinen reitti saadaan varmistettua. Segmenttien 

yhteispituus on n.14km ja ajettavaa reitille tulee n.25-30km. Osuudet ovat teknisesti helppoja, 

mutta osalla segmenteistä on paljon korkeuseroja. Häkkilässä ei käydä tänä vuonna ollenkaan, 

joten pitkät tiesiirtymät jäävät pois. 

Sarjoja on Miehet ja Naiset ja sähköavusteiset Miehet ja Naiset, erillisiä nuoriso- ja 

veteraanisarjoja ei ole. 

Tapahtuman alkaa 11.6 klo 00.00 ja päättyy 12.6 klo 23.59, eli mukaan otetaan tuon ajan sisällä 

tehdyt 

Tapahtuman kulusta ja säännöistä 

Tapahtumaan ilmottautuminen tapahtuu sähköpostilla mtbhaukivuori@gmail.com, 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee kertoa nimi, sarja ja halutessaan seura tai kaupunki/taajama, 

jota edustaa (ei pakollinen).  Ilmottautumisen jälkeen saat kutsun Strava-clubiin, johon 

osallistuneet voivat liittyä. Tämä helpottaa tulosten seuraamista. Tapahtumaan ei ole 

osallistumismaksua (jos kuitenkin haluat, voit tukea seuran toimintaa lahjoittamalla muutaman 

euron haki.fi/liity jäseneksi sivulta löytyvään HaKin tilinumeroon.) 

Tapahtumaan tehtävä gpx-jälki alkaa ja päättyy Haukivuoren satamaan, satamassa ja sen 

läheisyydessä on hyvin parkkipaikkoja, mikäli saavut autolla. 

Suorituskertojen määrää ei rajata, kuitenkin jokaiselta kuljettajalta hyväksytään vain nopein aika 

tuloksiin. Jokaiselta osuudelta jaetaan pisteet tulosjärjestyksen mukaisesti 

1. 20 pistettä 

2. 17 pistettä 

3. 14 pistettä 

4. 11 pistettä 

5. 8 pistettä 

6. 6 pistettä 

7. 4 pistettä 

8. 3 pistettä 

9. 2 pistettä 

10. ja siitä eteenpäin osuuden suorittaneet 1 piste 

mailto:mtbhaukivuori@gmail.com


Säännöt: 

1. Vain Strava-palveluun tapahtuman aikana kirjautuneet ajat huomioidaan 

2. Osallistujalla tulee olla turvallinen, maastoajoon soveltuva pyörä, sekä asianmukainen kypärä 

päässä 

3. Cupin reittejä ei ole suljettu muilta liikkujilta, eli jos kohtaat reitillä toisen liikkujan, ihmisen tai 

eläimen, hidasta vauhtiasi riittävästi, jotta kohtaaminen ja ohittaminen on turvallista. Tarvittaessa 

varoita toista liikkujaa huutamalla. Muille liikkujille vaaran aiheuttaminen on ehdottomasti 

kiellettyä 

4. Suorituksen voi tallentaa urheilukellolla, urheilutietokoneella tai Strava -älypuhelinsovelluksella. 

GPS -sijainnintallennuksessa tulee pitää tarkin sijainnintallennus päällä sijaintivirheiden 

minimoimiseksi 

Tervetuloa mukaan, ei niin vakavamieliseen kilpailuun ja samalla tutustumaan 

Haukivuorelaiseen luontoon ja polkuihin. Kysymykset ja lisätiedot: Samuli Häkkinen 

mtbhaukivuori@gmail.com tai 050 3075436 

Järjestäjä ei vastaa osallistujille aiheutuneista tai osallistujien sivullisille aiheuttamista 

vahingoista 


