Päivitys 5.5.2018

Suunnistuksen SM-keskimatka R1 ja R2 Kouvolan
Vuohijärvellä 26.5.2018
Kilpailun yhteydessä järjestetään IOF:n maailmanrankikilpailu (WRE)
sarjoissa M/W 21.

KILPAILUOHJEET
Kilpailusäännöt ja –ohjeet:
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä, SM-kilpailuista vuodelle 2018 annettuja erillisiä
ohjeita ja järjestäjien antamia ohjeita sekä IOF:n WRE-kilpailua koskevia määräyksiä.
Maasto
Salpausselän suppakangasta. Syvimmät supat ovat noin 40 metriä syviä.
Kartta:
Suunnistuskartta 1:10 000, sarjoissa H/D50 ja vanhemmat 1:7 500, käyräväli 5 m, painettu
5/2018. Kartan koko A4, kartta saumatussa muovisuojuksessa. Kartoitus Asko Määttä.
Rastinmääritteet:
Irralliset rastinmääritteet ovat jaossa kaikilla sarjoilla sekä karsinnassa että
loppukilpailuissa (A- ja B-finaaleissa). Irralliset rastinmääritteet ovat saatavissa
lähtökarsinassa. Katso kohta lähtöjen toiminta. Rastinmääritteille ei ole tarjolla
kiinnitysvälineitä. Rastinmääritteitä ei ole painettu karttaan.
Rastit:
Rasteilla on rastiliput ja emit-leimasimet. Mallirasti on nähtävissä opaspaalun luona, jossa
myös emit-testaus.
Sarjat, matkat, rastien määrä, noususumma, lähtöpaikka, A-finaaliin pääsevien
määrä.
Ilmoitetaan erillisessä taulukossa. A-finaaliin pääsevien määrä ilmoitetaan
ilmoittautumisajan päätyttyä.
Lähtökynnys:
Kilpailussa käytetään lähtökynnystä kaikissa karsintasarjoissa ja A-finaalissa sarjoissa
H/D15-21. Vain lähtökynnyksen määräajassa ylittäneet ja kilpailunumeronsa määräajassa
ottaneet kilpailijat voivat osallistua kilpailuun. Lähtökynnysalueelta saa poistua vain
lähtötoimintojen kautta kilpailuradalle tai lähtökynnyksen rajoituksien poistuttua.
Matkapuhelimien tai muiden viestintälaitteiden käyttö lähtökynnysalueella on kielletty.
Lähtökynnyksien sulkeutumisajat ja avautumisajat:
- Karsintakilpailussa sulkeutuu klo 9.10
- A-finaaleissa sulkeutuu klo 12.40 ja avautuu klo 16.00

Lähtökynnysalueilla on wc-tiloja (n.10 kpl baja-majoja).
Aamupäivän karsintakilpailussa lähtökynnyksellä ei ole sääsuojia.
R1 karsintakilpailun lähtökynnys-alueella lähdön läheisyydessä sekä R1/WRE
finaalikilpailun lähtökynnyksellä on tarjolla ”warm up- kartta” / mallikartta, jolla on
mahdollisuus suunnistaa.
Iltapäivän finaaleiden lähtökynnyksellä on rajallinen määrä sääsuojatelttatilaa ja
tarjolla on myös juomavettä.
Iltapäivän R1/WRE A-finaaleilla lähtökynnys-alueella esilähtö 15 min ennen omaa
lähtöaikaa.
Lähtökynnykset ovat kilpailualueella, joten viitoituksia on noudatettava!

Varustekuljetus:
Karsintakilpailu:
Lähtökynnykseltä on varustekuljetus kilpailukeskukseen. Varusteet voi jättää
lähtökynnysalueelle erikseen merkittyyn paikaan. Huom. ota oma sateenkestäväpussi
varusteillesi. Varusteiden jättöpaikalla on valvonta.
Finaalikilpailut:
Lähtökynnykseltä ei ole varustekuljetusta kilpailukeskukseen. Varusteet voi jättää
lähtökynnyksen rajalle erikseen merkittyyn paikaan. Huom, ota oma sateenkestäväpussi
varusteillesi. Varusteiden jättöpaikalla on valvonta. Kynnyksen raja siirtyy 10 metriä
eteenpäin puolen tunnin välein, jonka jälkeen vapautuneella puolella olevat varusteet voi
noutaa.
Sarjat, joilla ei ole lähtökynnystä, ei ole varustekuljetusta eikä valvottua varusteiden
jättöpaikkaa.
Matkat lähtöihin ja lähtökynnykselle sekä viitoituksen värit:
Lähtöviitoitukset alkavat opaspaalulta. Kulku lähtöön on sallittu vain viitoitusta pitkin.
Viitoitukset kulkevat tietä ja polkua pitkin.
Matkat: Kynnykselle

Lähtöön

Viitoituksen väri

Lähtö 1:
Lähtö 2:
Lähtö 3:
Lähtö 4:
Lähtö 5:
Lähtö 6:

500 m
200 m
500 m
1000 m
1800 m
1000 m

valkoinen (R1 karsinta)
sininen (R2 karsinta)
valkoinen (WRE ja M/W21 A-finaali)
puna-keltainen (R1 A-finaali H/D15-20)
musta (R1 B-finaali H/D15-21)
sininen (R2 A- ja B-finaalit)

800 m
800 m
700 m
700 m
Ei kynnystä
Ei kynnystä

Lähtöluettelot:
Lähtöluettelot laaditaan Suomen Suunnistusliiton lajisääntöjen ja SM-kilpailujen
erillisohjeen mukaisesti. M21- ja W21-sarjoissa karsinnan lähtöluettelo määräytyy IOF:n
maailmanrankingin mukaisesti.
Karsintakilpailujen lähtöluettelot ovat nähtävissä kisojen nettisivuilla
(http://kouvolansuunnistajat.fi/kilpailu/sm-keskimatka/) sekä kisapäivänä ilmoitustaululla ja
lähtöjen odotusalueella. Tarkista lähtölistasta oma emit-numerosi! Muutokset ilmoitettava
osoitteeseen mikko.velhontie@outlook.com.
A- ja B-finaalien lähtöluettelot julkaistaan kilpailukeskuksen tulostaululla heti
karsintakilpailuiden lopputulosten selvittyä.
A-finaalien lähtöajat muodostuvat karsinnan perusteella niin, että karsinnan parhaat
lähtevät viimeisenä.
B-finaalissa kaikkien sarjojen lähdöt toteutetaan väliaikalähtöinä. Lähtöluettelot ovat
nähtävissä ilmoitustaululla.
M/W21-sarjojen loppukilpailusta karsiutuneet kilpailijat jaetaan karsinnan tulosten
perusteella ryhmiin niin, että ryhmässä on enintään 60 suunnistajaa. Ensimmäiseen
ryhmään parhaat, toiseen ryhmään seuraavaksi parhaimmat jne. Karsintakilpailuun
osallistumattomat arvotaan viimeisen ryhmän B-finaalisarjan alkuun, paitsi sarjoissa
M/W21, joissa karsintakilpailuun osallistumattomat eivät saa kilpailla B-finaalissa. Sarjojen
määrä riippuu karsintakilpailuun ilmoittautuneiden kilpailijoiden määrästä.
Lähtöväli on karsinnassa 1min, A-finaaleissa 2 min ja B-finaaleissa 1min.
Kilpailujen ensimmäiset lähtöajat:
Karsintakilpailun ensimmäinen lähtöaika on klo 9:00.
R1 A-finaalin ensimmäinen lähtöaika on klo 12:30 ja B-finaalin klo 13:30.
R2 ilman karsintaa käytävien suorien finaalien ensimmäinen lähtöaika on klo 12:30, Bfinaalin klo 13:30 ja A-finaalin klo 14:30.
Lähdön toiminta:
Kaavio erillisenä.

Maalin järjestelyt, karttojen keräys
Maalissa käytetään maalileimausta. Sarjat M/W21 A-finaalissa tulevat omaan
maaliinsa. Käytössä on kolme viimeistä rastia ja jokaiselta rastilta on viitoitus omaan
maalikarsinaansa.
Karsintakilpailun maalissa kilpailija asettaa karttansa seurapussiin. Karttojen palautus
tapahtuu finaalien viimeisten lähtöjen jälkeen klo 16:00 kuuluttajan ohjeiden mukaisesti.

Käymälät, pukeutumis- ja peseytymispaikat
WC-tiloina toimii 20 kemikaalista bajamajaa ja kaksi erillistä pisuaaria. Kullakin
lähtökynnysalueella on muutama bajamaja. Kullakin lähtökynnysalueella on bajamajoja.
Matkaa pesupaikalle on 500m (keltainen viitoitus). Pukeutuminen ja peseytyminen
tapahtuvat maasto-olosuhteissa, pesupaikalla lämmin vesi. Pesuaineiden käyttö
kielletty. Pesuvesi ei ole juomakelpoista.
Kilpailunumeroiden antaminen ja kantotapa
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa. Karsinnassa ja A-finaalissa käytetään eri
kilpailunumeroa. B-finaaleissa käytetään karsinnan numeroa. Finaalin numerot ovat mustia
keltaisella pohjalla.
Karsintakilpailussa ja A-finaaleissa kilpailunumerot ovat lähtökynnyksellä. Kilpailija vastaa
itse oman kilpailunumeronsa ottamisesta. Kilpailunumero kiinnitetään rintaan kilpailijan
omilla hakaneuloilla. Kilpailunumeroa ei saa taittaa.
M/W21 -sarjojen A-finalistit käyttävät numeroliivejä, jotka jaetaan lähtökynnyksellä.
Emit-vuokrakorttien lunastus
Emit-vuokrakortit voi lunastaa kilpailukeskuksessa sijaitsevasta INFOsta (5€).
Samoin emit-muutokset tehdään INFOon (3 €).
Kielletyt ja vaaralliset alueet
Kielletyt alueet on merkitty sekä karttaan ja maastoon. Pienialaisia lintujen pesimispaikkoja
ei ole karttaan merkitty. Maastossa ne on rajattu kielletyn alueen nauhalla.
Suunnistusjalkineet
Kilpailussa ei saa käyttää suunnistuspiikkareita.
Juoma- ja ensiapurastit
Juoma- tai ensiapurasteja ei ole maastossa. Maalin jälkeen on saatavana vettä
itsepalveluna. Maastossa ensiavusta vastaa kiertävä partio. Lähtöpaikoilta on yhteys
ensiapuun.
TV-tuotanto ja GPS-seuranta
Sarjojen M/W21 A-finaaleista on TV-lähetys ja kaikille kilpailijoille annetaan GPSseurantalaite.
Laite sijoitetaan erillisen kantoliivin taskuun lähdön 3 esilähdössä.
Seurantalaitteen käytöstä ei voi kieltäytyä. Kieltäytyminen johtaa kilpailusta
sulkemiseen.
Maastossa on kaapeleita ja kameroita TV-lähetystä varten.
Maalin sulkeutumisajankohdat

Karsinnan maali suljetaan klo 10:45 (alustava).
B- ja A-finaalien maali suljetaan klo 18:00.
Ohjeet keskeyttäneille
Keskeyttäneet ilmoittautuvat maalissa.
Palkinnot, lukumäärä ja jaon ajankohta
SM-sarjoissa palkitaan kolme (3) parasta SM-mitalilla ja kunniapalkinnolla, ryhmässä 1
sijoille 4-10 ja ryhmässä 2 sijoille 4-6 sijoittuneet palkitaan H/D70 saakka ko. sarjat
mukaan lukien SM-plaketilla. H/D75,80 ja 85-sarjoissa jaetaan vain mitalit.
WRE-kilpailussa jaetaan erilliset palkinnot kolmelle (3) parhaalle / sarja.
Palkintojen jaosta ilmoitetaan kuulutuksella. WRE-kilpailun palkintojen jaot ovat erilliset
SM-mitalien jaoista. B-finaaleissa palkitaan vain sarjan voittaja. Palkinto noudetaan
infosta, kun sarjan tulokset ovat valmiit.
Pysäköinti
Henkilöautojen pysäköinti tapahtuu kilpailukeskuksen läheisellä pellolla etäisyys n 500m.
Asuntoautojen pysäköinti läheisellä hiekkakentällä, etäisyys enimmillään. 1100 m.
Pysäköintimaksu on 5 euroa ja pysäköintilippu lunastetaan infosta, joka sijaitsee
Areenalla. Varaa tasaraha. Pidä pysäköintilippu auton tuulilasin sisäpuolella näkyvästi
esillä poistuessasi pysäköintialueelta. Paikoitus avataan kilpailupäivänä klo 7:00
Linja-autoista tulee ilmoittaa etukäteen sähköpostilla: tani.mikko@gmail.com
INFO
INFO sijaitsee kilpailukeskuksessa ja palvelee mm. seuraavissa asioissa:
Emit muutokset
Vuokrattavat emitit
Itkumuuri (tulospalvelussa hoidetaan tuloksiin liittyvät ongelmat)
Löytötavarat
Pysäköintiliput
Ensiapu
Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste, jossa toimii lääkäri ja ensiapuryhmä
Ensiapupisteellä on valmius maastokuljetuksiin (mönkijä). Lähtöpaikoilta on yhteys
ensiapuun.
The Muksula
Kilpailukeskuksessa toimii muksula, joka avautuu 8:15 ja sulkeutuu klo 17:00.
Muksulaan ennakkoilmoittautuminen 24.5.18 mennessä sähköpostilla osoitteeseen
vaaranen.sari@gmail.com.
Seurateltat

Seuratelttojen pystytys on sallittua vain Areenan kartassa merkitylle alueelle.

Ravintola
Kilpailukeskuksen ravintola Kansakoulu sijaitsee noin 500 m:n päässä Areenasta. Tarjolla
on lämmintä ruokaa ja kahvia. Areenalla on kahvio Suppa ja makkaranmyyntipiste.
Ravintolassa ja kahviossa voi maksaa joko käteisellä tai kortilla.
Toimintoja, jotka eivät ole sallittuja
Avotulen teko, retkikeittimien ja grillien käyttö sekä tupakointi on kilpailukeskuksessa ja
pysäköintialueilla kielletty.
Majoittuminen kilpailukeskuksessa ja pysäköintialueilla on kielletty.
Mainostaminen, kaupustelu ja myynti yms. on kilpailukeskuksessa ja pysäköintialueilla
kielletty ilman järjestäjän lupaa. Muita suunnistustapahtumia voi mainostaa tähän
tarkoitukseen varatulla ilmoitustaululla.
Löytötavarat
Kisapaikalle jääneitä tavaroita voi tiedustella numerosta 0408477493 tai sähköpostilla
jukka.tani@gmail.com.

Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Heikki Kyyrönen, 045 8600606
Tiedottaja: Eveliina Hasu, 050 3410376
SSL:n kilpailunvalvoja, TA: Tapani Koskela, SSL
WRE valvoja: Tapani Koskela, IOF
Ratavalvoja: Janne Weckman, Vehkalahden Veikot
Ratamestarit Ossi Karvonen ja Marko Uotila
Maali ja tulospalvelu: Mikko Kekki (palvelutoimittaja T:mi Timo Harju)
Lähdöt: Jarkko Tynys ja Tero Ojala
Info: Jukka Tani
Ravintola: Riikka Hillo
Ensiapu: Terhi Harjula
Kuulutus: Petri Lindqvist
Tuomarineuvosto
Puheenjohtaja: Visa Sippu, Inkeroisten Terho
Jäsen: Marttiina Joensuu, SK Pohjantähti
Jäsen: Samu Heiska, Vehkalahden Veikot

