KILPAILUOHJEET
Kilpailussa noudatetaan soveltuvin osin SM-keskimatkan 26.5.2018 kilpailuohjeita. Poikkeamia on
seuraavissa kohdissa:

Kartta :
Suunnistuskartta, tuloste 5/2018. Sarjoissa H/D50 ja vanhemmat sekä D/H12 ja nuoremmat
mittakaava on 1:7 500, muilla 1:10 000, käyräväli 5 metriä. Kartta on muovikotelossa ja kooltaan
A4 tai A4S. Rastireitti- ja 12-sarjoissa kartan koko A5. Kartoitus Asko Määttä.
Kaikissa paitsi RR sarjoissa karttaan on tulostettu rastin koodi järjestysnumeron viereen.
Rastinmääritteet:
Rastimääritteet ovat kartoissa. Irrallisia rastinmääritteitä ei ole.
Sarjat, matkat:
Sarjat ja matkat ovat erillisenä taulukkona. (erillisen linkin takana).
Lähdöt:
Lähtöluettelot ovat nähtävissä tulostaululla sekä lähtöpaikoilla. Lähtöihin on viitoitus opaspaalulta.
Yhteislähtösarjat lähtevät kilpailukeskuksesta kentän keskeltä. Muut ovat 500 m:n päässä.
Alle 14 vuotiailla on oma lähtöpaikka ja se on aikuisten lähdön vieressä.
1 Yhteislähtö
2 Aikuisten lähtö
3 Lasten lähtö
4 Kuntosuunnistus

Matka
6m
500 m
500 m
500 m

Lähtöaika:
Ensimmäiset lähdöt 11.00. Viimeinen vapaa lähtöaika klo 12.30. Osanottajamääristä riippuen
viimeistä lähtöaikaa saatetaan kilpailuohjeen määräyksellä jatkaa. Kuntosuunnistuksen lähdöt klo
11.00 – 12.30. Lähtöluettelot ovat nähtävillä kilpailun kotisivuilla etukäteen.
Lähdön toiminta
Yhteislähtö:
•
•
•

Yhteislähtö on klo 11.30.
Kilpailija on paikalla klo 11.20.
Lähdössä kartta jaetaan käteen väärinpäin.

•
•

Suunnistajat lähtevät metsään kuuluttajan ohjeiden mukaan.
K-pisteelle on matkaa noin 250 m. Lähtöviitoituksella saa käydä lämmittelemässä.

Vapaa lähtöaika:
•
•
•
•
•
•
•

Lähtöpaikalla on tavanomainen lähtökarsina. Lähtöväli on noin yksi minuutti.
Kilpailija voi vapaasti tulla omaan karsinaan, noin 2 henkilöä/ruutu, kunhan samaan aikaan
ei tule kahta saman sarjan/radan suunnistajaa. Järjestäjä opastaa tarvittaessa.
3 min. kilpailija tulee karsinaan. Kilpailija on itse vastuussa EMIT numeronsa
oikeellisuudesta.
2 min. mallikartta näkyvillä.
1 min. kilpailija odottaa.
Lähtökellon piippauksen jälkeen kilpailija ensin nollaa EMIT korttinsa ( 5 välähdystä ), ottaa
kartan ämpäristä ja aloittaa kilpailun.
Ajanotto alkaa nollauksesta.

Lasten lähtö, 14 ja nuoremmat:
•
•
•
•

4 min. kilpailija tulee karsinaan. Mallikartta näkyvissä.
3 min. EMIT –numeron tarkistus ja nollaus.
2 min. mallikartta näkyvillä. RR -suunnistaja saa kartan ja opastuksen.
1 min. muut kilpailijat saavat kartan.

Kuntosuunnistus:
Kartat ja tulospalvelu sijaitsevat kilpailukeskuksessa. Katso opaspaalulta. Ratavalintaa varten
kuntosuunnistaja voi tutustua ratoihin karttaa ostaessaan. Radat eivät ole yleisesti nähtävillä eikä
kuntosuunnistaja saa esitellä ostamaansa karttaa kilpailijoille.
Lähtö on samassa paikassa lähtöjen 2 ja 3 kanssa (seuraa opasteita), 500m.
Kuntosuunnistuksen maali on samassa paikassa kuin muillakin, mutta heillä on oma karsina.
Viimeiseltä rastilta pitää seurata viitoitusta maaliin. Karttamaksu 10 €.
Metsässä on paljon rasteja lähekkäin. Muista tarkistaa koodi.
Kuntosuunnistuksessa arvontapalkintoja.

Maali:
Maalissa käytetään maalileimausta. Käytössä on kolme viimeistä rastia, jokaiselta viitoitus omaan
maalikarsinaan. Karttoja ei kerätä pois maalissa. Muista reilu peli.
Yhteislähtökilpailun maalissa sijoitus ratkeaa maaliviivalla.
( Jos ei ole ruuhkaa, niin maalileimauksessa. )
Yhteislähtökilpailussa maalituomari ratkaisee kilpailijan sijoituksen maalissa.

Maali suljetaan klo 14.30.

Palkinnot:
Kaikissa sarjoissa palkintojen jako. Vähän osanottajia sisältävissä sarjoissa kutsutaan useamman
sarjan palkinnonsaajia yhtä aikaa palkintopallille.

Kilpailunumerot:
Kaikki käyttävät kilpailunumeroa. Omat hakaneulat. Kilpailunumerot ja kilpailukortin
tarkistuslipukkeet ovat saatavilla Areenalla.
Juoma- ja ensiapurastit:
Juoma- tai ensiapurasteja ei ole maastossa. Maalin jälkeen on saatavana vettä itsepalveluna.
Ensiapu on kilpailukeskuksessa.

Tuomarineuvosto:
Puheenjohtaja: Katja Luoma, Hiidenkiertäjät
Jäsen: Jarno Parkkinen, Koovee
Jäsen: Samu Heiska, Vehkalahden Veikot

Päätoimihenkilöt:
Kilpailunjohtaja Kaisa Vainikka, 0405203448
Ratamestari Jyrki Hyyrynen, 0451224566
Tiedottaja Eveliina Hasu, 0503410376
Valvoja Janne Weckman, Vehkalahden Veikot

