
MTB-cup HAUKIVUORI 

 

14.6-18.7 välisenä aikana järjestetään omatoiminen maastopyörä-cup Haukivuoren poluilla. CUP 

on suunnattu kaikille maastopyöräilystä kiinnostuneille niin Haukivuorelaisille, kesäasukkaille kuin 

naapuripitäjien edustajillekin. Cup koostuu viidestä eri reitistä, eli polusta ja niiden pituudet 

vaihtelevat 2-5km:n välillä. Ensimmäinen reitti sijaitsee asemankylän kuntoradalla (Kospirt Oy:n 

takana, Itätie, Haukivuori) ja sitä ympäröivillä poluilla. Tämä reitti tulee olemaan teknisesti kaikista 

helpoin ajettava. Toinen reitti on Rantokankaalla (Kirkontie 40, Haukivuori), jolloin noustaan ja 

lasketaan drumliinin rinteitä. Kolmas reitti puolestaan myötäilee Kirkon kierrosta ja neljäs ja viides 

reitti sijaitsevat Häkkilän retkipolulla, yksi Häkkilän polun eteläisellä reitillä ja toinen pohjoisella. 

Häkkilässä olevat ovat teknisesti ja fyysisesti kaikkein haastavimmat. 

Ajanotto suoritetaan Strava -sovelluksella. Strava on Androidille ja iOS:lle ladattava ilmainen 

urheilusovellus, joka on suosittu etenkin juoksijoiden ja pyöräilijöiden keskuudessa. Se mittaa 

muun muassa nopeutta, kuljettua matkaa sekä reittiä. Strava toimii älykellojen, älypuhelimien 

sekä muiden GPS-ominaisuuksilla varustettujen laitteiden kanssa. Pystyt myös yhdistämään oman 

urheilukellosi Stravaan.  

Ilmoittauduttuasi cupiin, saat kutsulinkin Strava -clubiin, johon liitetään vain cupissa mukana 

olevat, tämä helpottaa tulosten kokoamista ja seuraamista. 

Jokaiselta osuudelta jaetaan pisteet tulosjärjestyksen mukaisesti:  

1. 25 pistettä  

2. 20 pistettä  

3. 16 pistettä  

4. 12 pistettä  

5. 8 pistettä  

6. 6 pistettä  

7. 4 pistettä  

8. 3 pistettä  

9. 2 pistettä  

10. ja siitä eteenpäin. 1 piste 

Heinäkuun 25. jälkeen osuuksien suorittaneet tarkistetaan ja pisteytetään, lasketaan pisteet 

yhteen ja saadaan voittajat selville. 

Sarjat ovat ikärajattomia (Huom. Stravaa ei saa alle 13-vuotiaalle) ja ne olisivat Miehet ja Naiset, 

sekä Miehet sähköpyörä ja Naiset sähköpyörä.  



Suorituskertojen määrää ei rajata, eli jokaista osuutta saa yrittää niin monesti kuin haluaa, vain 

nopein suoritus huomioidaan. Osallistujan ei tarvitse suorittaa kaikkia osuuksia, yhdenkin osuuden 

suorittaminen riittää.  

Osallistujien tulee ilmoittautua sähköpostilla mtbhaukivuori@gmail.com. Ilmoittautumisen 

yhteydessä tulee kertoa nimi, sarja ja halutessaan seura tai kaupunki/taajama, jota edustaa (ei 

pakollinen). Ilmoittautua voi vielä tapahtuman ollessa käynnissä, mutta ennakkoilmoittautuminen 

helpottaa tapahtuman organisointia. Tapahtumaan ei ole osallistumismaksua. (Jos kuitenkin 

haluat, voit tukea seuran toimintaa lahjoittamalla muutaman euron haki.fi/liity jäseneksi sivulta 

löytyvään HaKin tilinumeroon.) 

Järjestäjä ei vakuuta osallistujia, joten jokainen osallistuu omalla vastuulla/vakuutusturvalla. 

 Säännöt:  

1. Vain Strava-palveluun cupin 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 


