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1.

MILE EATER -ohjelma
Iron Butt Association Mile Eater-ohjelma on tarkoitettu IBA Finland ry:n
jäsenille, jotka ovat suorittaneet useita sertifioituja ajoja ja haluavat
dokumentoida koko IBA-uraansa.
Ohjelmassa on useita tasoja ja seuraava on aina huomattavasti edellistä
vaativampi.
Tasot ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia, jolloin suomalaisten ajajien kykyä
ja osaamista voi verrata virkaveljiin eri puolilla maailmaa. Tosin suomalaisille
huippuosaajille on luotu myös omat huipputasot (platina – titaani – timantti),
jotka ylittävät kaikki kansainväliset vaatimukset.

2.

Suoritustasot
Suoritustasot ja niitä vastaavat ajojen määrät käyvät ilmi alla olevasta
taulukosta.
Ajojen
lukumäärä
Lähtötaso
Pronssi
Hopea
Kulta
Platina
Titaani
Timantti

Perusajot

≥2
≥5
≥5
≥20
≥40
≥60
≥100

3
3
15
30
45
75

Vaativat
ajot

Suoritusaika

2
2
5
≥10
≥15
≥25

vapaa
vapaa
12 kk
vapaa
vapaa
vapaa
vapaa

Tarkennukset
•

Vaativia ajoja tässä yhteydessä ovat
o kaikki yli 48 h ajot
o kaikki gold-ajot
o mikä tahansa 59 ast. pohjoista leveyttä pohjoispuolella suoritettu
yksi ajo, joka on suoritettu Pohjoismaissa ajalla 1.12. – 28.2.
o dusty-, ice-, arctic- ja polarbutt –ajot milloin tahansa suoritettuna
(nämä ajot ko. ajon sääntöjen mukaan toteutettuina)
o The Iron Butt Rally (se ainoa ja oikea)
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•

Platina, Titaani ja Timantti –tasoilla
o voi vaativien ajojen lukumäärä olla suurempi kuin taulukossa on
mainittu, tällöin vastaavasti perusajojen määrä on pienempi
o esim: platina-tasolla 16 kpl vaativia ajoja, jolloin perusajoja
vaaditaan väh. 24 kpl tason vaatiman kokonaismäärän
saavuttamiseksi

•

Timantti –tasolla
o oltava suoritettuna vähintään 20 erilaista ajoa

•

Hopea-tasolla
o suoritusaika 12 kuukautta juoksevasti
o esim. 1.6.2011 – 31.5.2012

3.

Suoritustason hakeminen
Suoritustasot hakeminen tapahtuu lähettämällä sähköposti
mile_eater@ibafinland.fi
Viestiin on litettävä:
Nimi: Mailis Iitter
Jäsennumero: 1234 (jäsenkortista)
Haettava taso: perus, pronssi, hopea, kulta, platina, titaani, timantti
kopio maksukuitista
Jokaista suoritustasoa on haettava erikseen.
Alemman suoritustason hakemiseen ilmoitettuja ajoja voi käyttää myös
seuraavien suoritustasojen hakemisessa.

4.

Maksu
Suoritustason hakeminen maksaa 20 €.
Kopio maksukuitista on liitettävä hakemukseen.
Hyväksytystä hakemuksesta saa
•

suoritustasoa vastaavan kunniakirjan (malli)

•

oikeuden ostaa IBA USA:n web-shopista Mile Eater -tuotteita

