
 

 

 

 

 

GRM250 – 2020 – SOCIAL DISTANCING EDITION 

Kilpailuaika päättyy 16.8.2020 klo 23:59 

TERVETULOA KAIKILLE KUNTOON JA AJOPELIIN KATSOMATTA  

Kaikki osallistuvat täysin omalla vastuullaan ja liikkuvat jokamiehenoikeuden puitteissa. 

Käytäthän kypärää ja tarvittavia valoja. Punainen takavalo ja pimeään aikaan etuvalo. 

Voit käyttää myös omaa huoltoa matkan varrella, mutta suorita huolto aina pysähtyneenä! 

Toisten pyöräilijöiden peesaaminen sallittua, EI MOTORPACING:iä! 

Ajanotto: kokonaisaika suoritukselle (elapsed time) lähdöstä maaliin. Helpoin tapa on poimia tulos Stravasta 
segmentin tuloksista. Segmenttien lähdöt ja maalit merkitään myös maastoon (+-10m) 

Tulos ilmoitetaan itse nettisivujen tulospalveluun. Liitteeksi linkki todistusaineistoon. Vaatimuksena gps-pohjainen 
reittitiedosto. Lisäksi kärkipäähän tavoittelevilta vaaditaan myös vähintään sykedata. Mukavaa olisi, jos nappaat 
myös jonkun kuvan matkalta, tägää esim. instagramiin #gravelracemantyharju. Voit suorittaa etapit vapaassa 
järjestyksessä ja halutessasi parantaa aikaa. Jokaiselle etapille voit syöttää maksimissaan kolme aikaa, joista paras 
lasketaan kokonaistuloksiin. Ei haittaa, vaikka et ajaisi kaikkia kolmea etappia, näyt kuitenkin suorittamiesi etappien 
tuloslistalla. 

Kilpasarjan kokonaiskisan tulosten perusteella palkitaan sorateiden epäviralliset suomenmestarit. 

Harrastussarjaan osallistuvat saavat tuloksen omaan listaansa jokaisesta etapista, mutta yhteistuloksia ei lasketa. 

Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi linkin, josta voit ladata reittitiedostot(gpx).  

Stage 1.  68km – nousu 950m 

Woikoski feeling, WHD Gård. Nurmaankyläntie 90, 52960 Nurmaa 

Reitti kiertää WHD Gårdilta pohjoisen kautta itään ja piipahtaa myös Kouvostoliitossa. Hietaniementien polveilevan 
pätkän jälkeen saa loikotella Enonkylän ja Pökölän nopeita hiekkateitä. Heisanharjulla pieni neulaspolku-sektori, joka 
palkitsee raikkaalla kaivovedellä.  

Stage 2.  108km – nousu 1500m 

Woikoski feeling, WHD Gård. Nurmaankyläntie 90, 52960 Nurmaa 

Etapeista pisin-Ronde van Vuohijärvi. Repoveden läpi kulkevalla huoltotiellä on muutama timakka nousu. Muuten 
erittäin mukavaa vaihtelevaa maalaismaisemaa ja nopeita hiekkateitä. Hidasta Verlan kohdalla sen verran että ehdit 
nauttia UNESCOn maailmanperintökohteesta. Loppupuolella vastaan tulee myös upea Col De la Griffin. Enjoy! 

Stage 3.  89km – nousu 1420m 

Woikosken tehdasmuseo (P-paikka), Virransalmentie 2023, 52920 Mäntyharju 

Reitti suuntautuu Voikoskelta itään ja koilliseen. Vesipullot voi täyttää Keisarinlähteellä. Tiukat lyhyet nousut ja 
alkupuoliskon lukemattomat risteykset Pahkajärven ampuma-alueen reunaa ajettaessa puristavat mehut vahvasta 
reidestäkin. Tarkkana että pysyt reitillä. 

TERVETULOA NURMALLE! KILPAILLAAN REHDISTI JA TURVALLISESTI! 


