KILPAILUOHJEET
(Alustavat, lopullinen kilpailukeskuksessa)
Avoin Kaakon alueen nuorten rastiviesti (ANRV) Valkealassa 1.8.2018.
Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän ohjeita.
ORGANISAATIO
Kilpailunjohtajat: Riikka Peltonen ja Tanja Harjula
Ratamestari: Jorma Laukkanen 040 746 0088
Kilpailun valvoja ja tiedottaja: Hannu Peni 040 513 6446
Tuomarineuvosto: nimetään paikalla olevista vanhemmista/huoltajista
pj _________________ jäsen _______________ jäsen _______________
KILPAILUKARTTA
Kilpailukartta on tulostekartta 7/2018, mittakaava 1:10000 ja käyräväli 5 m. Kartta
on muovikotelossa (RR A5, muut A4). Kartta on nähtävillä kilpailukeskuksessa ja
kisan nettisivulla.
MAASTO
Maasto on hyväkulkuista ja nopeaa kangasmaastoa. Korkeuserot ovat kohtuulliset.
Alueella kulkee runsaasti polkuja, joihin radat pitkälti tukeutuvat.
SARJAT, OSUUDET JA RATAPITUUDET
1.osuus H/D14 ja D14
2.osuus H/D10RR ja D10RR
3.osuus H/D12TR ja D10TR
4.osuus H/D16 ja D16
Osuuksilla 1 ja 4 on hajonta.

2,5 km
2,3 km / 1,4 km
1,5 km
3,3 km

Siimari on keltainen yhtenäinen nauha.
KIELLETYT ALUEET
Kiellettyjä alueita ovat lumivarasto ja piha-alueet.
RASTIT, LEIMAUSJÄRJESTELMÄ JA EMIT-KORTIT
Kilpailussa käytetään emit-leimausjärjestelmää. Joukkueet ilmoittavat käytettävät
emit-kortit osuuksittain Irmaan tai tuntia ennen viestiä kirjallisesti infoon. Kaikki
kilpailijat tarkastavat lähtöluettelosta oman emitkilpailukorttinsa numeron. Emitnumeron korjaus tehdään infossa. Virheellisellä emit-numerolla ei saa lähtölupaa!
Kortin toimivuuden voi tarkistaa mallirastilla. Emit-numeron ilmoittamatta jättäneille
järjestäjä varaa emit-kortit (5€/kpl). Lainatut emit-kortit kerätään
leimantarkastuksen yhteydessä pois. Palauttamatta jätetystä emit-kortista peritään
70€:n maksu.
LÄHTÖ JA LÄHTÖLUETTELOT
Viestin lähtö tapahtuu yhteislähtönä kilpailukeskuksesta klo 18.00.
Lähtöluettelot ovat nähtävissä tulostaululla.

KILPAILUNUMEROT, EMIT-TARKISTUSLIPUKKEET JA RASTINMÄÄRITTEET
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroita. Kilpailunumerot ovat omat osuuksittain.
Kilpailunumerot palautetaan Infoon. Kilpailunumerot ja emit-tarkistuslipukkeet saa
infosta kilpailukeskuksesta. Rastimääritteet on painettu karttaan. Omat hakaneulat
mukaan.
RASTIT
Mallirasti on nähtävillä kilpailukeskuksessa. RR-radoilla rastilipussa on rastitunnus:
RR1, RR2, RR3…
LÄHTÖTOIMINNOT
Kilpailu alkaa yhteislähdöllä klo 18:00. Kilpailijat päästetään kartoille 5 minuuttia
ennen lähtöä. Emit-kilpailukortit nollataan lähtöpaikalla. Kilpailu lähtee käyntiin
kuuluttajan merkistä. Mallikartat ovat nähtävillä lämmittelyalueella. Muista, että
kilpailet sillä emit-kortilla, joka on ilmoitettu järjestäjille. Väärällä kortilla kilpailleet
hylätään.
KILPAILUN KULKU
Kilpailussa käytetään hajontaa osuuksilla 1 ja 4. Varmista, että leimaat omalla
rastillasi!
Viimeisen rastin jälkeen kilpailija käy vielä maalileimauksella, jonka jälkeen kartta
palautetaan toimitsijalle. Maalileimauksen jälkeen kilpailija jatkaa karttatelineelle,
josta hän ottaa joukkueensa numeronsa mukaan varustetun seuraavan osuuden
kartan. Kilpailija jatkaa vaihtopuomille, jossa ojentaa kartan seuraavan osuuden
juoksijalle. Tämän jälkeen kilpailija menee leimantarkistukseen.
Viestiä jatkava kilpailija kirjautuu sisään vaihtoalueelle samalla, kun nollaa emitkorttinsa toimitsijan kanssa. Lähtevä kilpailija odottaa vaihtoa vaihtopuomin ja Kpisteen välisellä alueella.
RR-osuudella puuttuvasta leimasta saa 10min aikasakon. Muilla osuuksilla
puuttuva leima johtaa hylkäykseen. Ankkuriosuudella sijoituksen määrää
maaliviiva, ei maalileimaus.
Kilpailija vastaa itse siitä, että ottaa oikean kartan. Muista tarkistaa kilpailunumero
ja osuus. Jos karttatelineestä puuttuu joukkueesi kartta, ilmoita asiasta
karttatelineen toimitsijalle. Toimitsija antaa varakartan numerosi mukaan (hajonta).
YLEISÖRASTI
Kaikilla radoilla on yleisörasti, jossa ovat koodit 35 ja RR4. Kilpailija saa leimata
kummassa tahansa leimasimessa. Yleisörasti sijaitsee kilpailukeskuksen
välittömässä läheisyydessä.
MAALI
Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin.
Kilpailussa on yksi viimeinen rasti, jossa ovat koodit 39 ja RR7. Kilpailija saa
leimata kummassa tahansa leimasimessa.

RR- JA TR-SARJAN OPASTUS
Jokaisen seuran on mahdollista nimetä yksi opastaja, joka saa luvan siirtyä
opastajille osoitettuun paikkaan K-viitoituksen varrelle. Opastajan on mahdollista
neuvoa RR- ja TR-sarjalaisia K-viitoituksen varrella, mikäli avulle on tarvetta.
YHTEISLÄHTÖ
Kun molemmista sarjoista on saatu kolme parasta joukkuetta maaliin, kilpailua
jatketaan normaalisti vielä noin 10 min, jonka jälkeen vaihto suljetaan. Tämän
jälkeen loput joukkueet käyvät kuuluttajan ohjeiden mukaan nollaamassa
kilpailukorttinsa ja siirtyvät kartoille. Kuuluttaja antaa lähtömerkin.
KESKEYTTÄNEET
Keskeyttänyt kilpailija leimaa maalissa ja ilmoittaa keskeyttämisestään emit-kortin
tarkastuksessa.
WC:T ja PESEYTYMINEN
WC:t sijaitsevat kilpailukeskuksessa. Kilpailukeskuksessa ei ole
peseytymismahdollisuutta, mutta välittömässä läheisyydessä on uimapaikka.
Tulostaulu sijaitsee kilpailukeskuksessa.
PALKINTOJEN JAKO
Palkintojen jako suoritetaan mahdollisimman pian tulosten selvittyä. Palkintojako
tapahtuu kilpailukeskuksessa.
Molempien sarjojen kolme parasta joukkuetta palkitaan aluemestaruusmitaleilla.
Voittajajoukkueet saavat lisäksi tavarapalkinnot.
RAVINTOLA
Kilpailukeskuksessa on kisaravintola sekä grilli.
ENSIAPU
Ensiapua tarvittaessa yhteys infoon
PAIKOITUS
Paikoitus Valkeala-talon ja urheilukeskuksen P-alueilla.
Tervetuloa ja mukavia suunnistuselämyksiä!
Kouvolan Suunnistajat

