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WRE sarjat, matkat, noususumma ja rastimäärät
M21EA

5,7 km

210 m

17 rastia

W21EA

4,9 km

160 m

14 rastia

M21EB

5,5 km

160 m

13 rastia

W21EB

4,7 km

130 m

9 rastia

Muut sarjat, matkat ja rastimäärät
H21A

6,8 km

18 rastia

H21B

4,4 km

16 rastia

H55

3,9 km

9 rastia

H60

3,5 km

8 rastia

H65

3,5 km

8 rastia

H70

2,7 km

8 rastia

H75

2,4 km

7 rastia

H80

2,4 km

7 rastia

H85

1,9 km

6 rastia

H16

3,9 km

9 rastia

H14

2,2 km

7 rastia

H13

2,2 km

8 rastia

H12

1,7 km

6 rastia

H12TR

1,6 km

6 rastia

H10RR

2,4 km

6 rastia

D21A

4,4 km

16 rastia

D55

2,7 km

8 rastia

D60

2,7 km

8 rastia

D65

2,4 km

7 rastia

D70

2,4 km

7 rastia

D75

1,9 km

6 rastia

D16

2,8 km

8 rastia

D14

2,2 km

8 rastia

D13

2,2 km

8 rastia

D12

1,7 km

6 rastia

D12TR

1,6 km

6 rastia

D10RR

2,4 km

6 rastia

Maasto
Pääosin eri-ikäistä mäntyvaltaista metsämaastoa. Maastopohja ja kulkukelpoisuus pääosin erittäin hyvä,
muutamia tiheikköalueita on kilpailualueella. Korkeuserot vaihtelevat 30 – 95 metriä merenpinnan
yläpuolelle.

Kilpailukartta
Mittakaava 1:10 000, käyräväli 5 m, tulostekartta 6/2016. Kartan koko A4. Kilpailukartta nähtävissä lähdössä.
Kartta on karttamuovissa.

Kielletyt alueet
Piha-alueet. Viljellynmaan merkillä karttaan merkityt pellot, nämä on merkitty myös kielletyn alueen
viivoituksella kilpailukarttoihin. Kielletyllä alueella liikkuminen johtaa hylkäykseen. Kilpailualueella
liikkuminen on sallittu vain oman kilpailusuorituksen aikana.

Mallirasti
Mallirasti on nähtävillä kilpailukeskuksessa.

Leimausjärjestelmä Emit
Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Kilpailija on vastuussa Emit-korttinsa toimivuudesta.
Maastoon ei päästetä kilpailijaa, jonka Emit-kortti ei toimi. Kilpailija on vastuussa lähtölistaan merkityn
Emit-kortin käytöstä, muun kortin käytöstä hylätään, mikäli muutosta ei ole tehty ennen kilpailusuoritusta
kilpailutoimistoon. Mallirastilla on mahdollisuus testata Emit kortin toimivuus.
Samaa Emit korttia saa käyttää vain kerran kilpailussa.
Emit-kortteja on mahdollisuus vuokrata infosta 5 € hintaan. Emit numeron muutos 3 €.
Vuokratut Emit kortit palautettava infoon, Palauttamatta jääneestä veloitetaan 60 €
Huom. Näytöllinen Emit kortti voi näyttää eri koodia kuin rastikoodi.

Ensiapu
Ensiapu on kilpailukeskuksessa.

Lähtöluettelot
Julkaistaan kilpailun nettisivuilla ja ovat luettavissa myös tulostauluilta kilpailukeskuksessa.

Lähdöt
Lähtö 1
Sarjat M21EA ja W21EA lähtevät kilpailukeskuksesta. Ensimmäinen lähtö W21EA klo 18.00, M21EA klo 19.00
Lähtö 2
Kaikki muut sarjat ja kuntosuunnistus lähdöstä 2. Matkaa lähtöön 0,7 km, viitoitus opaspaalulta.
Sarjoissa M21EB ja D21EB normaali väliaikalähtö. Ensimmäinen lähtö klo 18.00.
Sarjoissa H21A, H21B ja D21A yhteislähdöt porrastetusti. D21A klo 18.30, H21B klo 18.40 ja H21A 18.50.
Muut sarjat ja kuntosuunnistus vapaat lähtöajat klo 18.00 alkaen. Lähdöt viimeistään klo 19.30
Lähdön2 toiminnasta erillinen ohje kilpailukeskuksessa tulostaululla.
Kilpailunumerot, Emit-tarkistusliuskat ja rastimääritteet
M/W21EA käyttävät numeroliiviä, jonka saa samalla kun GPS-laitteen. M/W21EB ja yhteislähtösarjat
käyttävät rintanumeroita. Numerot ovat kilpailukeskuksessa, omat hakaneulat. Muilla sarjoilla ei numeroita.
Emit-tarkistusliuskat saatavissa lähdössä. Rastimääritteet painettuna karttaan, irralliset määritteet
saatavissa lähdössä pl. yhteislähtösarjat. Rastimääritteitä varten ei ole suojuksia tai kiinnitystarvikkeita.

Lisäohjeet Huippuliigaan
Lähtökynnystä ei ole. Fair play kilpailun suorittaneilta ja kilpailuun valmistautuvilta.
Kaikki käyttävät GPS seurantalaitetta, laitteet saatavissa hiihtomajalta 5 min ennen lähtöön siirtymistä,
Katso kilpailukeskuskartasta.
Verryttely-alue Hirvelä-Utti tiellä ja pieni maastoalue kilpailukeskuksen itäpuolella, katso
kilpailukeskuskartta.
Sarjoissa M21EA ja W21EA on kartanvaihto.
Myös sarjat M21EB ja W21EB ovat WRE sarjoja.
Mahdolliset vastalauseet WRE:n tulosten osalta 15 min sarjan tulosten valmistumisesta infoon. Myöhemmin
jätettyjä vastalauseita ei huomioida.

Rastireitti ja tukireittisarjat
Myös RR ja TR sarjoilla on vapaat lähtöajat. RR-sarjalaisille on opastaja lähtöpaikalla. Muille mallikartta
nähtävillä lähdössä. Emit.kortti nollataan lähtöhetkellä. Lähdöstä on matkaa K-pisteelle 180 m.
Rastireittiradoissa (RR) on karttaan merkitty viitoitus (oranssi läpikuultava), jonka varrella rastit ovat.
Maastoon tämä viitoitus on merkitty yhtenäisellä valkoisella nauhalla. Viitoitukselta saa poiketa. Rastit ovat
mallirastin mukaisia, ja rastilipuissa on joka sivulla tunnukset (RR1, RR2 jne.). Myös leimasinlaudassa on
tämä sama tunnus. Rastit on leimattava numerojärjestyksessä.
Tukireittiradan (TR) viitoitus on sama kuin rastireitin viitoitus. Rastit ovat hieman erillään viitoituksesta ja ne

on merkitty tavallisin numerotunnuksin. Tarkista rastinmääritteistä numerokoodien vastaavuus.
Viimeinen rasti on sama kaikilla kilpailijoilla. Rastilla on useita leimasimia, joissa yhdessä on RR-tunnus ja
muissa numerotunnus. Voit leimata millä tahansa viimeisen rastin leimasimista. Viimeiseltä rastilta maaliin
johtaa kaikille yhteinen viitoitus, jota on noudatettava. Maaliviivalla suoritetaan vielä maalileimaus. Kustakin
virheellisestä tai puuttuvasta leimauksesta RR-sarjalaisen aikaan lisätään 10 minuuttia, eikä suoritusta
hylätä. Tukireitillä (TR) virheellinen leimaus johtaa hylkäykseen.

Maali
Viimeisiltä rasteilta johtaa viitoitus maaliin, jossa on maalileimaus. Sen jälkeen kilpailija jatkaa
leimantarkastukseen Emit kortin luentaan. Epäselvyydet selvitetään itkumuurilla. Maali suljetaan 21.15
Kuntosuunnistuksissa oma maali, viimeiseltä rastilta ei ole viitoitusta maaliin.
Keskeyttäneet
Keskeyttäneiden ilmoittauduttava maalissa tai välitettävä tieto maaliin.

Palkinnot
H/D21EA sarjoissa Huippuliigan ohjeiden mukaisesti. Muissa sarjoissa järjestäjän ohjeiden mukaisesti
Pukeutuminen ja varusteet
Ei ole erillistä pukeutumistilaa. Lähdöstä ei kuljeteta varusteita kilpailukeskukseen.
Pesu
Mahdollisuus peseytymiseen Orijärven uimarannalla, etäisyys kilpailukeskuksesta n. 2 km

WC:t ja jättenkäsittely
WC.t kilpailukeskuksessa. Lähdöissä ei ole WC:tä.
Jätteidenkeräysastioita kilpailukeskuksessa, lajittelu omatoimisesti.

Ravintola
Kilpailukeskuksessa on kahvio

Kuntosuunnistus
Mahdollisuus kuntosuunnistukseen klo 18.00 – 19.30 Radat 1,9 km (helppo), 3,4 km ja 4,6 km (vaativampi).
Ilmoittautuminen infoon, kartat saa lähdöstä. Karttamaksu 10 €/kartta. Maalintulon jälkeen myös
ilmoittautuminen kuntosuunnistuksen omaan maalin, josta saa MTR-tuloksen. Online tulokset seuran
nettisivuilta.

