Pulletiini 1.0
Toivotamme kaikki masokistit, kylähullut ja viranomaisten/naapureiden
tarkkailemat omien polkujensa tallaajat

XXXI Nenänvalkaisuun 12.11.2022 (lausutaan Nenis),
joka siirtyi vuosi sitten Laitilan laajoilta saloilta Turun urbaaniin
sykkeeseen. Tapahtuma toteutetaan, paitsi uudella alueella, myös
uudistuneella konseptilla ja ilmeellä.
Tapahtuma vanhenee, järjestäjät nuortuvat ja osallistujat
kaunistuvat/komistuvat.

Paikka: Ispoisten uimarannan sauna, Rykmentintie 51, Turku
Aika: 12.11.2022 yhteislähtö klo 16.15, pl Keltanokat päästetään irti vasta
16.30.

Parisarjat =

Naiset, Miehet ja Pariutuneet:

Musta Surma n 25 km
Treenaatte, tai vähintäinkin luulette treenaavanne
ammattimaisesti. Maksimiaika 5 tuntia

Punainen Turma n 20 km
Täältä vauhtia, koska ensi vuonna tavoite on Mustassa
Surmassa. Maksimiaika 4,5 tuntia

Vihreä Siirtymä n 15 km
Ylempiin ei uskalla, ja alempaan ei kehtaa.
Maksimiaika 4 tuntia

Keltanokat n 10 km
Kestävyyskoneenne on vielä kehittymässä, iästä,
kerätystä massasta tai muusta syystä johtuen.
Maksimiaika 3 tuntia

Sooloilijat

Kaikki em matkat mahdollisia, toiveena on kuitenkin
pääsääntöisesti osallistuminen parisarjoihin (kaksin
aina kaunihimpi/ hauskempi).

Vanhan nenänvalkaisijan vinkki:
Nenänvalkaisu=A-luokan parisuhdeterapiaa!!!

Konsepti:

Pitkäkestoinen kestävyyssuoritus pakollisten rastien
kautta urbaanissa ympäristössä. Matkalla mitataan
pimeäsuunnistustaitoa erikoistaipaleilla, jotka ovat
pituudeltaan maltillisia (0,6-2 km), ja joita on sarjasta
riippuen 4 – 5 kpl. Näiden taipaleiden pituus ja
vaikeusaste kasvaa sarjoittain. Erikoistaipaleiden
näyttämönä on maasto ja ”maasto”.
Kyseessä on tapahtuma, ei kilpailu.
Kilpailun..siis tapahtuman, tulosluettelo muodostuu
erikoistaipaleiden yhteisajasta.
Kilpailun… siis tapahtuman tulosluetteloon
pääseminen edellyttää pakollisten rastien
hyväksyttyä kiertämistä maksimiajan rajoissa.
Erikoistaipaleilla käymättömästä rastista sakotetaan
aikasakolla, ts se ei vielä pudota tapahtuman (ei
kilpailun) tulosluettelosta.

Ilmoittautuminen:
Aikaiset linnut

01.10.2022 mennessä

50€/pari

Kuntonsa ajoittajat ja uusrikkaat
24.10.2022 mennessä

60€/pari

Mattimyöhäiset ja viime hetken pariutujat
06.11.2022 mennessä

70€/pari

Sooloilijat 50% em maksuista.
Liikuntaeduilla (Smartum, Edenred,E-passi ja
Eazybreak) maksaessasi merkitse ilmoittautuessasi
maksavasi liikuntaeduilla.

Ilmoittautuminen osoitteessa jatkuvaliike.fi

Parit ilmoittavat molempien nimet
ilmoittautumislomakkeen kohdassa ”Nimi”, 1
Emit/joukkue.
Osanottomaksu sisältää 5 – 6 karttaa/kärsä
säänkestävälle materiaalille tulostettuna. Matkan
huoltopisteet kera järjestäjien yltiöpositiivisen
kannustuksen. Nisukaffeet onnistuneen suorituksen
jälkeen. Saunan, jossa tunnelma tiivistyy…
”Maasto”

Perin turkulaista taajamaa, metsää, metsiköitä ja
pusikoita, upeita kalliomäkiä, ruåtsalaisittain
kulturområde.

Kartat

Pääteos Neniskartta 1:12 500/4-5m. Paikoitellen
muistuttaa erehdyttävästi suunnistuskarttaa, sitä
kuitenkaan olematta.

Muut laput erikoistaipaleille vaihtelevin mittakaavoin
ja valmistusvuosin.

Uudempaa

Vanhempaa

Käyrempää

Uunituoreempaa Tyhjempää

Kartat ovat laadultaan taattua nenänvalkaisukamaa.
Haluamme kuitenkin huomauttaa, etteivät nykyiset
säänkestävälle materiaalille tulostetut tekeleet
sovellu takan sytykkeeksi.
Huolto

Järjestäjällä on 2 huoltopistettä, joissa tarjolla vettä
ja makeaa masuun. Kaikki tarvittavat varusteet on
kuljetettava mukana. Erilaisten sissikätköjen teko on
ehdottomasti kielletty (paitsi sissikoulutetuilta).
Paikallishankinnat ovat sallittuja, kuitenkin vain
sallituin, eli laillisin keinoin.

Varustus

Soveltuva ulkoliikuntavarustus. Kompassi ja
Emit/pari. Jalkineiksi suosittelemme, mikäli et satu
omistamaan tuohivirsuja tai Sievin turvajalkineita,
nappulapohjaisia kiitokenkiä. Huom! Nastareilla
paikallishankintojen teko on ehdottomasti kielletty!!

Leimausjärjestelmä On, ja on ajalta miekka ja kilpi. Erikoistaipaleilla
kuitenkin Emit
Sää

Säätakuu. Tapahtuman aikana tulee vallitsemaan
Nenänvalkaisuun sopiva sää. Sadetta emme 100%
lupaa, mutta toiveissa sellainen on, ja vieläpä
räntänä. Lämpötila tulee olemaan joka tapauksessa
sellainen, joka pitää nenänvalkaisijat Jatkuvassa
Liikkeessä….

Harjoituskielto

Oheiseen karttaan merkitty alue on
nenänvalkaisusääntöjen mukaisessa ns pehmeässä
harjoituskiellossa tapahtuman alkuun asti, eli
Nenänvalkaisun ryppyotsaisessa hengessä
kaikenlainen reitinvalintojen harjoittelu yli 5000
metrin rastinväleillä on ankarasti kielletty. Kiellon

rikkojia odottaa julkinen rangaistus yleisen
paheksunnan muodossa, ja saunassa on pääsy vain
alalauteille.

Pulletiini 2.0

Ilmestyy aikanaan ja ajallaan,
varmastikuitenkinennenensimmäistäerikoistaivalta.
Siinä sitten kaikenlaista lisäsäätöä tapahtumasta, jota
voi toki jo nyt tiedustella:
info@jatkuvaliike.fi tai kilpailujohdon..siis
tapahtumajohdon laiskalta apupoika Lergolta 0407274970 (todennäköisesti yhdistetyllä lounas- ja
kaffepaussilla).

Perinteisen nenänvalkaisun hengessä, ja
eläkkeelle vetäytyneiden Lähipusikkolaisten
uurastusta kunnioittaen!

JatkuvanLiikkeen nenänvalkaisijat

