Pulletiini 2.5
Tekniset tiedot ym huuhaata huhujen katkomiseksi, tai niiden
levittämiseksi

XXXI Nenänvalkaisu 12.11.2022 (lausutaan Nenis),

Paikka: Ispoisten uimarannan sauna, Rykmentintie 51, Turku
Lähtö: Kartan osoittamasssa paikassa, suorassa rivissä, noudata
kenttäkuulutuksen ohjeita.
Maali: Kartan osoittamassa paikassa, portaat pitää vielä jaksaa, sitten
helpottaa.

Pysäköinti: Uimarannan P-paikka, jos tila loppuu kesken, niin sitten
läheisellä ns ”soutustadionin p-alueelle” Rykmentintien eteläpuolella.

Tällöin on huomattava, että olette jo kilpailualueella, joten kulku
kisakeskukseen himmennetyin lyhdyin, eli katse tiukasti maahan
luotuna. Tänne pysäköivät voivat myös jättää ajoneuvolle ns ”pappilan
hätävaran”, jonka turvin jaksatte kontata maaliin.
Aikataulu:
16.00 Pelipaikka aukeaa, saapuessanne tarkistamme joukkueenne
tiedot. On erityisen tärkeää, että jokaisen osallistujan tiedot tulee
tarkistettua ajantasalle, myöhempiä Suunnistusliitolle ja poliisille
tehtäviä katoamisilmoituksia varten.
Verryttely alkaa, aukaisuvedot suositellaan suoritettavan hiekkarannalla
mahdollisimman lähellä vesirajaa, miksei jopa rajan merenpuoleisella
alueella. Emittien nollaus mahdollista, joka tapauksessa ne nollataan
vielä ennen ensimmäistä erikoistaivalta. Aivojen nollaukseen aikaa on
enää vähän, Lukkari-Jukolan kilpailunjohtaja on lupautunut auttamaan,
mikäli aivojen nollaus ei syystä tai toisesta tahdo onnistua.

16.15 Ensimmäinen Aalto. Musta Surma ja Punainen Turma aloittavat
kärsimysnäytelmänsä
16.20 Toinen Aalto. Vihreä Siirtymä aloittaa rapsakkaan siirtymäriittinsä
16.30 Kolmas Aalto. Keltanokat päästetään irti jahtaamaan edellä
lähteneitä
19.30 Ensimmäinen aikaraja täyttyy. Tätä ennen on jo kaikkensa
antaneita Nenänvalkaisijoita ilmestynyt saunan valopiiriin.
22.00 Sauna sulkeutuu, perusteettomat selittelyt ja ylimaalliset tarjoilut
päättyvät. Lasketaan kadonneet ja eksyneet, soittoruokaloihin eksyneitä
ei lasketa.
Matka, rastit ym turhaa nippelitietoa: (matkarastit lyhintä mahdollista
reittiä, erikoistapaleet linnuntietä)
Musta Surma

22 981m

5 erikoistaivalta(36%matkasta)

Punainen Turma

19 382m

5 erikoistaivalta(41%matkasta)

Vihreä Siirtymä

13 826m

4 erikoistaivalta(35%matkasta)

9 283m

4 erikoistaivalta (49%matkasta)

Keltanokat

Erikoistaipaleiden kartat mittakaavaan 1:3 000 pl yksi 1:6 500
Huolto: Jokaisella sarjalla on kaksi huoltopistettä, joissa tarjolla Nosht`n
urheilujuomaa ja vauhtikarkkeja. Lisäksi Musta Surma ja Punainen
Turma ohittavat vesipisteen juuri ennen poistumistaan Turun kaupungin
alueelta.
Saunalla sitten sinne asti päässeille kaffetta ja bullaa. Myös paikallinen
kioski (saunalla) on avoinna.
Sauna: Kerhohuone on koko illan Nenänvalkaisijoiden käytössä, eli
sinne voitte jättää omia varusteita. Kerhohuoneeseen vain puhtain ja
kuivin jalkinein tai sukin. Saunassa on yleinen vuoro kello 20.30 asti,
mutta avantouimareiden sekaan sopii mainiosti kertomaan omista
lauantai-illan seikkailuista. Sauna on yhteissauna, eli simmarit (uimaasu) mukaan. Sauna avautuu klo 19, eli varsinkaan nopeimmilla

Keltanokilla ei ole syytä kiirehtiä. Ja toki saunomisen voi aloittaa
uintituokiolla. Sauna on auki kello 22.
Online: Online-tulospalvelu osoitteessa jatkuvaliike.fi, lisäksi ITosastomme aikoo (= yrittää/kunnianhimoisena tavoitteena on) loihtia
kerhohuoneelle pienen screenin tulosnäytöllä jälkipelien tueksi.
Jatkossa (ensi vuonna/vuosituhannella) sitten livekuvaa
perässäjuoksijoilta, haastattelupätkiä urbaanista pusikosta ym. Tai
ainakin vähintäin GPS-seuranta.
Hiidenkivi: Olemme järjestäneet paikalle Hiidenkiven ”Itsensä
voittaneiden” selfie -kuvauksia varten. Mitä korkeammalla on kuvattava,
sen parempi tulee kuvasta, enempiä rajaamatta. Suosittelemme kuvien
ottamista ennen taipaleelle lähtöä. Hiidenkiven sijainti löytyy
kilp..tapahtumakeskuksen kartasta.
Pitkäsalmi: Veden laatu erittäin hyvä. Lämpötila (4.11) 7,6 astetta, mutta
vielä tuo ehtii laskea nenikselle sopiviin lukemiin.

Neniksenkin mahdollistavat:

