KevätSuunnistus Kouvolan Korvenkylässä 7.-8.5.2022
Lauantaina 7.5 pitkämatka ja sunnuntaina 8.5. keskimatka
Ensimmäinen lähtö klo 11 molempina päivinä
Sarjat: H/D21A, H21B, H/D21C, H/D35, H/D40, H/D45, H/D50, H/D55, H/D60,
H/D65, H/D70, H/D75, H/D80, H85, H/D20, H/D18, H/D16, H/D14, H/D12, H/D10,
H/D12TR, H/D10RR, H/D9RR, RRsaattajasarja, Kuntosuunnistus.
Maasto: Maasto on kovapohjaista, enimmäkseen hyväkulkuista metsämaata.
Alueen ytimen muodostavat kolme erillistä mäkeä, joita kattavat paikoin
jäkäläpeitteiset avokalliot. Maasto tarjoaa kaikissa sarjoissa mahdollisuuden
vauhdikkaaseen ja tekniseen suunnistukseen. Alueella on järjestetty
KevätSuunnistus vuonna 2016. Vuoden 2016 sisältämään alueeseen on tullut yksi
laajahko kiinteistön käyttökielto.
Kartta: Mittakaava 1:10 000, sekä H/D50 ja vanhemmilla 1:7 500, käyräväli 5 metriä.
Tulostekartta 6-värisenä 4/2022. Uusintakartoitus 2021-2122 Heikki Kyyrönen.
Matkat: Kilpailumatkat ja tavoiteajat ovat lajisääntöjen mukaiset.
Ilmoittautuminen: Oltava perillä viimeistään maanantaina 2.5.2022 klo 24.00
mennessä IRMA-palveluun, sähköpostitse mikko.velhontie@outlook.com tai postitse
Mikko Kekki, Velhontie 17, 45740 Kuusankoski. Ilmoittautumisen yhteydessä on
ilmoitettava kilpailijan Emit–numero. Ilmoittamatta jättäneille varaamme vuokrakortin,
jonka saa infosta hintaan 5 €/päivä.
Jälki-ilmoittautumiset: Kaksinkertaisin maksuin keskiviikkoon 4.5.2022 klo 24.00
mennessä IRMAn kautta. Saattajasarjaan on mahdollista ilmoittautua kilpailupaikan
info-pisteellä kilpailupäivänä klo 11.30 mennessä.
Osallistumismaksut: H/D21-85-sarjat 21€/päivä, nuoret (sarjat 14-20) 15€/päivä ja
lapset (sarjat 9-12 sekä saattajasarja) 10€/päivä.
Opastus: Muhniemeltä Elimäentien (tie n:o 354) ja Korventien (tie n:o 3543)
risteyksestä, josta ajoaika kilpailukeskukseen noin 5 min. Kilpailukeskuksen
navigaattoriosoite on Kaukasuontie 125, 46960 Muhniemi (Kouvola)

Paikoitus: Pellolla kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä tai keliolosuhteiden
niin vaatiessa tienvarsipaikoitus.
Lähdöt: Ensimmäiset lähdöt 11:00 molempina päivinä. Matka aikuisten lähtöön 0,9
km/la ja 0,8 km/su ja lasten (14 ja nuoremmat) lähtöön noin 0,4 km/la ja 0,5 km/su.
Kilpailijat voivat varata lähtöajat kisasivulla olevan linkin kautta. Lähtöajat varattava
autokunnittain, siten että kilpailualueella ollaan mahdollisimman lyhyt aika.
Lähtöluettelot: Lähtöaikojen online-valinta avautuu tiistaina 3.5.2022 klo 10 ja
sulkeutuu torstaina 5.5. klo 22. Jälki-ilmoittautujat pääsevät valintaan mukaan
ilmoittautumispäivän päätyttyä. Lopulliset lähtölistat tehdään varausten ja
osanottajamäärän mukaan. Lähtöluettelot julkaistaan perjantaina 6.5. aamupäivällä.
Palkinnot: Molempina päivinä tulosten perusteella H/D21A ja 14-vuotiaiden ja
nuorempien palkinnot. Muissa sarjoissa palkinnot yhteistulosten perusteella.
Palkintojenjako suoritetaan perinteisen seremoniallisesti palkintokorokkeineen
koronamääräysten salliessa. Palkintoina on lahjakortteja ja lasten sarjoissa
Tykkimäki-tuotteita. H/D21A-sarjoissa kummankin päivän parhaille ja yhteistulosten
voittajille lahjakortit.
Kilpailukeskus: Maatilan pihapiiri. Kilpailukeskuksessa on kanttiini, wc:t, ensiapu,
peseytymismahdollisuus ja urheiluvälinemyyntiä. Kilpailukeskuksessa on muksula
perheen pienimmille.
Kuntosuunnistus: Hienoon kilpailumaastoon on mahdollista lähteä myös
kuntosuunnistaen klo 12.00-13.00. Molempina päivinä löytyy kolme eri
ratavaihtoehtoa (A, B ja C), lauantaina pitkän matkan teemalla (3-7 km) ja
sunnuntaina keskimatkan tyyppisesti (2-5 km). Karttamaksu aikuiset 10€ ja alle 18v
5€. Arvontapalkinnot molempina päivinä.
Koronavaraus: Viranomaispäätöksistä riippuen kilpailuun ja kilpailukeskuksen
palveluihin voidaan tehdä muutoksia, joista tiedotetaan heti muutosten varmistuessa.
Toimihenkilöt:
Kilpailunjohtaja:

Henna Pylvänäinen,
henna.pylvanainen@gmail.com, 0441802280
Mika Salonen, lasten radat Hannu Peni
Visa Sippu, Inkeroisten Terho
Jarno Kiintola, 0445025025

Ratamestari:
Valvoja:
Tiedottaja:
Lisätietoa: http://kouvolansuunnistajat.fi/
Tervetuloa!

