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K-1 Heti alussa tarkkavaisuutta!

Punainen reitti on lyhin ja tässä 
tapauksessa myös nopein reitti. 
Selkeä toteuttaa.

Sininen reitti on myös simppeli 
toteuttaa, mutta on hieman 
pidempi kuin punainen.

Välillä on huomioitava, että 
suoraan menevät alueiden päädyt 
ovat kiellettyjä (katso punaiset 
rinkulat), joten alku pitää katsoa 
rauhassa, että välttyy virheiltä.



1-2 

Punainen reitti on lyhin ja selkeä 
toteuttaa.

Sininen reitti on on myös selkeä 
toteuttaa, mutta hitaampi kuin 
punainen.



2-3 Pitkän välin huumaa

Punainen reitti tarjoaa kierron pohjoisen 
kautta, jossa alku on kovalla alustalla ja 
loppu pehmeällä. Reitti on toiseksi lyhin 
ja voi olla myös nopein. Plussana 
voidaan pitää seuraavan välin 
näkemistä.

Sininen reitti on lyhin, mutta sisältää 
huonompi kulkuisen valkoisen alueen ja 
myös nurmi aluetta. Ei kovin selkeä 
toteuttaa.

Vihreällä reitti on selkeä toteuttaa ja 
myös kovaa alustaa sisältävä vaihtoehto. 
Tällä vaihtoehdolla on helppo myös 
lukea koko loppurataa.

Oranssi variaation on luultavasti hitain, 
koska siinä on lopussa tarkkaa lukemista 
sisältävä osuus ja se on pisin vaihtoehto.



3-4 Perhosten makuun

Punainen reitti nopeampi ja myös 
selkeä valinta, jos edellisellä välillä 
on valinnut pohjoisen  kierron niin 
tuttu väli.

Sininen reitti on hieman pidempi 
kuin punainen ja sisältää jyrkän 
käännöksen lopussa eli hieman 
hitaampi kuin punainen.



4-5

Punainen reitti lyhyin vaihtoehto 
eikä sisällä jyrkempiä käännöksiä 
nopein valinta. 

Sininen reitti on muutaman metrin 
pidempi, mutta ajallisesti 
valinnoilla ei ole suurta eroa.

Vihreä reitti on pisin valinta, mutta 
on silti hyvä valinta.

Tärkeää tehdä valinta nopeasti!



5-6

Punainen reitti on lyhyempi valinta 
kuin sininen. Lähtösuunta 
nopeuttaa myös rastilta lähtöä. 
Nopein vaihtoehto.

Sininen reitti sisältää kaksi jyrkkää 
käännöstä ja on myös pidempi 
valinta.



6-7

Punainen reitti on lyhyt, selkeä ja 
nopea.

Sininen reitti on paljon pidempi ja 
selkeä virhe valinta.



7-8

Punainen ja Sininen. Molemmat 
valinnat ovat selkeitä toteuttaa ja 
matkallisesti eroa ei ole juuri 
lainkaan, joten nopea päätös 
ratkaisee.



9-10 Kovaa alustaa vai metsä juoksua?

Punainen reitti on selkeä toteuttaa, 
kovalla alustalla ja rastinotto on 
helppo. Ratamestarin valinta.
Sininen reitti sisältää lopussa 
metsäjuoksua ylämäkeen,mutta on 
kuitenkin selkeästi lyhin valinta. 
Rastinotto on myös hankalampi 
kuin muissa vaihtoehdoissa.
Vihreällä reitillä tarjotaan siksak 
käännöksiä korttelissa eli paljon 
luettavaa. On myös pisin valinta.
Oranssilla on erittäin tiheä metsä 
pätkä välissä, joten rastivälin hitain 
valinta.



11-12

Punainen reitti on lyhin 
vaihtoehto, helppo toteuttaa ja on 
myös nopein valinta. 

Sininen reitti on saman tyylinen 
kuin punainenkin, mutta hieman 
pidempi.

Vihreällä reitillä tarjotaan heti 
alkuun suon ylitystä joka hidastaa 
matkan tekoa merkittävästi, joten 
tämä on myös reilusti hitaampi 
valinta.



12-13

Punainen reitti tarjoaa metsän 
puolella etenemistä. On lyhyempi
kuin sininen, mutta ei välttämättä 
nopein.

Sininen reitti sisältää parempaa 
juoksu alustaa ja helpon 
rastinoton. Reitillä näkee myös 
suurimman osan loppuradasta ja 
se voi olla ratkaisevassa asemassa 
kun hapot iskee reisiin ja näkö 
sumenee. Ratamestarin valinta.



13-14

Punainen reitti on lyhyempi ja 
sisältää loivemman käännöksen 
lopussa, joten nopein vaihtoehto.

Sininen reitti sisältää jyrkän kurvin 
ja on hieman pidempi.



14-15

Punainen reitti ei sisällä tiukkoja 
mutkia on lyhyt ja nopea valinta.

Sinisellä reitillä lopussa on tiukka 
mutka ja on se on myös pidempi 
valinta.

Välillä on tärkeää huomata, että 
lippu sijaitsee muurin sisäpuolella. 
Muuten tulee helposti valittua 
hitaampi vaihtoehto.



16-M Loppurutistus…

Punainen reitti tarjoaa heikomman 
juoksu alustan ja lopussa tiukan 
kurvin muurin päässä. Saattaa silti 
olla nopein valinta.

Sininen reitti on selkeä ja lopussa 
pääsee juoksemaan kovalla 
alustalla. 




