
KILPAILUOHJEET

Kilpailussa noudatetaan SSL:n ja  järjestäjän ohjeita.

Korona-tilanne on rauhoittumassa, mutta hyvä noudattaa perusohjeita:
- vain terveet saavat tulla alueelle
- muista käsihygienia
- vältä turhia kontakteja
- ennen leimantarkastukseen tuloa kädet on pestävä

Kilpailukeskus ja parkki
Parkkialue kilpailukeskuksessa Anjalan urheilukentän alue (Urheilijantie 3).

Kilpailukartta
1: 7 500, tulostekartta 6/2022. Käyräväli 2,5 metriä. Kartta on muovikotelossa ja kooltaan
14-sarjalaisilla A4 ja TR sekä RR A5. Maastotyö Marko Uotila.

Maasto
Alue on kylän ulkoilualuetta. Metsäalueilla on runsaasti polkuja. Maasto on pääosin tavanomaista
metsämaata ilman hakkuita. Rinnealueet ovat paikoin hyvin kivikkoisia. Radat eivät ylety
kivikkoisimpiin rinteisiin tai jyrkänteiden reunoille.

Kielletyt alueet:
Lähdöstä K-pisteelle on viitoitus. Viitoitukselta ei saa poiketa ennen K-pistettä. Tonteille meno
kielletty.

Lähdöt
Viestin lähtö-, maali- ja vaihtoalue on urheilukentällä. Viestin lähtö on klo 18.00.

Kartat aloittajille jaetaan käteen hetki ennen lähtöä. 14-sarjan osuudella on kartanvaihto
kilpailukeskuksessa.

Lähtöluettelot ovat nähtävissä netissä.

Lämmittely ja kisan seuraaminen järjestäjän ohjeiden mukaan.

Radat:
Viestin radat ovat maastossa. Jalkine suositus on nastari.

RR- ja TR-radoilla on käytössä sama siimari. RR-radalla ovat rastit RR1 – RR6. Viimeinen rasti on
sama kuin muilla radoilla ja siinä on koodit RR6 ja 172. Rasti on 100 metriä maalista ja sen voi
käydä katsomassa. Viimeisellä rastilla saa leimata kummalla tahansa rastilla.

Joukkueen kokoonpano

1. osuus - HD14, hajonta, kartanvaihto
2. osuus - HD12TR
3. osuus - HDRR10

Joukkueet jotka eivät ole ohjeen mukaiset juoksevat kilpailun ulkopuolella. Kilpailun ulkopuolella
olevassa joukkueessa voi olla juoksijoita vapaasti eri ikäluokista. Kukin juoksee oman ikäluokkansa
radan. Infossa on oltava tieto 17.30 mennessä

PäijätHämeen viestijoukkueessa on oltava molempien sukupuolien edustaja.

Juoksujärjestykset Irman kautta 15.6. klo 12.00 mennessä ja mahdolliset muutokset 16.6. infoon

(osuusnumerointi korjattu)

klo  17.00 mennessä.



Matkat  

1. osuus - HD14: 2,3 km
2. osuus - TR-radat: 1,4 km
3. osuus - RR-rata 1,2 / 1,9 km

Rastit, leimausjärjestelmä ja kilpailukortit
Rasteina on rastitolppia ja RR-radalla rastipukkeja. Mallirastit ovat nähtävillä infossa. Ensimmäisen
osuuden kahdella ensimmäisellä rastilla on kaksi leimasinta.

Kilpailussa käytetään emit - leimausjärjestelmää. Tarvittaessa emit -numeron korjaus tehdään
infossa. Tarkista kortin toimivuus mallirastilla (nollaleimasin).

Vaihto
Tuleva kilpailija leimaa maalissa, luovuttaa kartan ja käy antamassa seuraavan osuuden kartan
lähtijälle. Kartat ovat karttatelineessä joukkue- ja osuusnumerolla numeroituna. Tämän jälkeen
juoksija siirtyy leimantarkastukseen karsinaa pitkin.

Varakartat ovat vaihtopuomilla.

Lähtevä kilpailija odottaa vaihtoalueella. Vaihtoalueelle mentäessä on Emit-kortti nollattava.

Mahdollisesti hylätyt joukkueet juoksevat viestin normaalisti. Jos keskeyttänyt joukkue vaikuttaa
kilpailun kulkuun antaa järjestäjä keskeyttäneelle joukkueelle luvan lähteä liikkeelle.

Kilpailukortin voi lainata infosta. Lainatut kortit palautetaan samaan paikkaan. Palauttamatta
jääneestä kortista peritään 80 € maksu.

Näytöllisessä kilpailukortissa rastin koodina näkyy emitin sisäinen koodi, joka ei aina ole sama kuin
rastin oikea koodi.

Kartanvaihto
Ensimmäisellä osuudellla on kartanvaihto kilpailukeskuksessa. Uudet kartat ovat numeroituna
karttatelineellä K-pisteen läheisyydessä

Kilpailunumerot, tarkistuslipukkeet ja rastinmääritteet
Kilpailussa käytetään kilpailunumeroita. Kilpailunumeron  viimeinen numero on osuusnumero
(esim. joukkue numero 9:llä on käytössä numerot 91,92  ja 93). Irrallisia rastimääritteitä ei ole.
Kilpailukortin tarkistuslipukkeet ja numerot ovat saatavilla infossa.
Numerot palautetaan maalissa.

Maali
Maaliintulo järjestys ratkaistaan maalilinjan mukaan. Kilpailussa käytetään maalileimausta. Ennen
Emit-kortin lukua kilpailija desifioi kädet järjestäjän varaamassa paikassa.

Karttoja ei kerätä pois maalissa. Poikkeus; aloittaja, joka juoksee RR- tai TR-radan palauttaa
kartan maalissa.

Maali suljetaan viimeisen kilpailijan saavuttua maaliin, mutta viimeistään klo 19.30.

(osuusnumerointi korjattu)



Keskeyttäneet
Keskeyttänyt kilpailija leimaa  maalissa ja ilmoittaa keskeyttämisestään kilpailukortin purkupaikalla.

Tulokset
Tulokset julkaistaan online-palveluna. Väliaikatulosteita ei jaeta. Kilpailun jälkeen tulokset
väliaikoineen julkaistaan seuran nettisivulla www.kouvolansuunnistajat.fi.

Palkinnot
Kuusi parasta joukkuetta molemmilta alueilta palkitaan. Lisäksi palkitaan kaikki suunnistajat
osallistujapalkinnolla.

Palkinnot kuudelle parhaalle joukkueelle jaetaan seremoniallisesti heti tulosten valmistuttua.
Osallistujapalkinnot luovutetaan seuroittain infosta. Palkintoja ei toimiteta jälkikäteen.

Suunnistajapankki
Yksittäiset suunnistajat voivat ilmoittautua infoon klo 17.30 saakka suunnistajapankkiin. Kaikki
ilmoittautuneet pääsevät juoksemaan.

Karttamaksu suunnistajapankin kautta on 10€ (RR-sarjalaiset 5€)

Kahvila, WC:t ja uintimahdollisuus
Kilpailukeskuksessa on kahvila sekä WC-tilat. Kilpailukeskuksesta 500m on Sihvakan maauimala.

Nautinnollista suunnistuspäivää!

Kouvolan Suunnistajat




