Dark-O Bonehill – Kaikki tiet vievät Taavettiin
Venäjän keisarikunnan armeijalla oli vuonna 1773 vahvaa tietoa siitä, että heidän perustamilla Taavetin
linnoituksen valleilla liikkuisi noin 250 vuotta myöhemmin joukko sähkövaloilla varustettuja suunnistajia. Sen
vuoksi linnoitusekspertit suunnittelivat kyseisistä valleista upean suunnistuspyhätön. Se historiallinen hetki,
kun Taavetin linnoitus kokee uudenlaisen valoilmiön, on käsillä torstaina 9.11.2017 klo 18.30. Tuolla
kyseisellä hetkellä annetaan lähtömerkki Dark-O Bonehillin osallistujien muodostamalle lamppumerelle.
Perinteiseen tapaan Dark-O-parisprinttiviestissä kilpailu ja tulokset eivät ole tärkeintä (eipä), vaikka
suoritusten aikana usein muodostuukin keskinäistä kilpailua ja paikoin vauhdikasta ”otatusta”. Leppoinen,
leikkimielinen ja kierolla huumorilla varustettu ilmapiiri takaavat matalan kynnyksen mukaan lähtemiselle.
Pimeässä suunnistaminen ja hikoilu ovat taattua elämysmateriaalia niin ensikertalaiselle kuin
kilpasuunnistajalle.
Mystisen Dark-O Bonehill -osakilpailun moottorina toimii salamyhkäinen suunnistajaryhmä OC JJJ. Viittaisiko
seurueen nimi johonkin järjen, juonikkuuden ja jämäkkyyden yhdistelmään vai sittenkin johonkin aivan
muuhun? Taavetin torilla asiaa on pohdittu keväästä asti. Tapahtuman isäntänä toimii joka tapauksessa
Luumäen Rasti, joka tarjoaa talkoovoiman, vaaditut kilkkeet ja kartat!
Tapahtuman kulisseista on vuotanut tietoa ainakin sen verran, että kartoitus- ja rataprofessorin raskasta
virkaa kantaa suunnistajaryhmästä herra salanimellä don Mooserock. Uunituore koulukartta tarjoaa aivan
uudenlaisen, tarkan ja kiehtovan kartanlukuelämyksen, vaikka joskus aiemmin olisi alueella vieraillutkin.
Linnoitus ja laajentunut koulukeskus ovat yön pimeydessä toimiva kokonaispaketti ja tästä voi lukea lisää
ratametsurin viiltävästä lausunnosta.
Taavetin linnoitus perustettiin muinoin strategisesti tärkeään teiden risteyskohtaan, jotta se estäisi tai
hidastaisi Ruotsin kuningaskunnan mahdollista hyökkäystä Turun rauhan rajojen takaa. Tulevan
spektaakkelin yhteydessä järjestäjä toivoo urheilukansan suurhyökkäystä jokaisesta ilmansuunnasta. Uusi
nelikaistainen moottoritie tuo vauhdikkaasti Ruokolahti-Imatra-Lappeenranta-akselilta, vasta pinnoitettu
Haminantie Haminan ja Kotkan suunnalta sekä perinteinen leveäkaistatie Kouvolasta.

Dark-O Bonehill kunnioittaa 100-vuotiasta Suomea ja 375-vuotiasta Luumäkeä!
Tervetuloa mukaan!

OC JJJ / Luumäen Rasti

Tapahtumakutsu ja -ohjeita seuraavalla sivulla.

Tapahtumakutsu
Tapahtuma:

Leikkimielinen sprinttiviestitapahtuma kaksihenkisin joukkuein.

Paikka:

Taavettihalli (Urheilukuja 1, Taavetti) / Taavetin koulukeskus.

Aikataulu:
-

Ilmoittautumisen varmistus paikan päällä klo 17.45–18.15 (VÄLTÄ RUUHKA JA SAAVU AJOISSA!)
Ensimmäisen osuuden juoksijat lähtöviivalle numerojärjestyksessä klo 18.25
Yhteislähtö klo 18.30

Opastus:

Linnalantie, pysäköinti Taavettihallin pihalle ja tarvittaessa koulukeskuksen parkkipaikalle.

Kartta:

Vasta valmistunut sprinttisuunnistuskartta 1:4000/2,5m (mittakaava/käyräväli)

Radat ja matkat:
-

Pitkä-sarja (2x3 osuutta), osuuspituudet noin 2 km lyhintä mahdollista reittiä.
Lyhyt-sarja (2x2 osuutta), osuuspituudet noin 2 km lyhintä mahdollista reittiä.

Leimaus:

Joukkue käyttää yhtä yhteistä EMIT-leimauskorttia, joka toimii samalla viestikapulana.
Jokaisen osuuden jälkeen suunnistaja leimaa viimeisellä vaihto-/maalirastilla (koodi 100).
EMIT-kortin voi lainata maksutta järjestävältä seuralta paikan päällä! Palauttamattomasta
EMIT-kortista veloitetaan tasan 100 euroa + postitusmaksu + pvm.

Maksu:

5 € / henkilö, alle 16 v. 0 €

Pukeutuminen ja pesu:

Taavettihalli, NASTAKENGILLÄ EI TUULIKAAPPIA PIDEMMÄLLE, kiitos!

Lisätietoja:

Janne Kuningas, p. 0442590946 / janne.kuningas@hotmail.fi
Tapahtuman FB-sivut: klikkaa tästä!

Ilmoittautuminen:

Ensisijaisesti jätä tiedot osallistujalistaan KLIKKAAMALLA TÄSTÄ.
Muissa tapauksissa: Janne Ovaska,
p. 0504965470 / janneeemil.ovaska@gmail.com
Ilmoita: tiimin nimi, sarja (pitkä vai lyhyt) ja kilpailijoiden nimet.
Ilmoittautumiset ke 8.11. klo 12.00 mennessä!
Suunnistajapankki
Ilmoittautumislistassa on sarake, johon voit lisätä nimesi, jos sinulla ei ole vielä
paria. Järjestäjät pyrkivät muodostamaan ilmoittautuneista täysiä pareja
ennen tapahtumapäivää. Voit muodostaa suunnistajapankissa olevan kaverin
kanssa joukkueen myös omatoimisesti.

Luumäen Rasti:
www.luura.net
www.facebook.com/luumaenrasti
www.instagram.com/luumaenrasti

