Kilpailuohje NuoriSuunta -aluemestaruuskilpailu 21.8.2018
Piikkiössä
Lopulliset kilpailuohjeet on nähtävillä kilpailukeskuksessa.
Kilpailuohjeet
1. Säännöt
Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja näitä järjestäjien kisakohtaisia ohjeita.
2. Toimihenkilöt
Kilpailunjohtaja: Marjo Väätäjä
Ratamestari: Milja Väätäjä
Tulospalvelu: Marko Hänninen
Valvoja: Kristian Knaapi
3. Kartta
Tulostesuunnistuskartta 1:10 000. Käyräväli 5m. Karttakoko A5.
Rastimääritteet on painettu karttaan, ei irrallisia rastimääritteitä.
Mallikartta on nähtävissä lähdössä. Maastossa rasteja lähekkäin, muista tarkistaa koodi!
4. Kilpailutoimisto
Kilpailutoimisto on kilpailukeskuksessa. Kaikki ilmoittautumisia, lähtöaikoja, emit-kortteja
ym. koskevat mahdolliset epäselvyydet hoidetaan ainoastaan kilpailutoimistossa.
5. Lähtöluettelot ja kilpailunumerot
Lähtöluettelot sarjoittain ovat nähtävillä tulostaululla sekä RastiPiikkiön internetsivulla
www.rastipiikkio.fi Tarkista, että emit-korttisi numero on sama kuin lähtöluettelossa,
muutokset kilpailutoimistoon.
Kilpailuissa käytetään kilpailunumeroita. Numerot löytyvät kilpailukeskuksesta.
Kiinnitykseen tarvitaan OMAT HAKANEULAT.

6. Tietoa radoista
Sarja - Matka

H/D8-10RR 2,6 km / 1,7 km - 7 rastia
H/D12TR 1,7 km - 7 rastia

H/D12 1,8 km - 7 rastia
H/D13-14 2,6 km - 9 rastia
H/D15-16 3,0 km - 11 rastia
7. Leimausjärjestelmä
Kaikissa sarjoissa on käytössä emit-leimausjärjestelmä. Rastilla esillä oleva koodi on
rastinkoodi. Emit-leimasimet on kiinnitetty maastossa joko rastipukkeihin tai puuhun
näkyvälle paikalle. Mallirasti sijaitsee kilpailukeskuksessa sekä lähdössä. Tarkista emitkorttisi toimivuus mallirastin 0-leimasimella. Toimimattoman emit-kortin tilalle voi lainata
emit-kortin kilpailutoimistosta, jossa samalla kirjataan ylös uuden emit-kortin numero.
Kortteja on lainattavissa rajoitetusti. Lainattu emit-kortti tulee palauttaa maalin toimitsijalle.
Emit-kortin vuokra on 4 e. Kadonneesta kortista peritään 80e.
RR-sarjan kilpailijaa ei hylätä puuttuvan tai väärän leimauksen vuoksi, vaan hän saa 10
minuutin lisäajan / virheellinen rasti.
8. Lähtö
Lähtöön on matkaa n. 300 metriä kilpailukeskuksesta.
Ensimmäinen lähtö on klo 18.00. Lähdössä on saatavissa emit-tarkistuslipukkeet.
4 minuuttia ennen lähtöaikaasi sinut kutsutaan lähtökarsinaan, jossa 1 minuutti aikaa
tutustua kilpailukarttaan. K-piste on merkitty tähän karttaan.
3 minuuttia ennen lähtöhetkeä emit-korttisi nollataan.
2 minuuttia ennen lähtöä opastaja antaa kartan HD 8-10 RR -sarjalaisille ja näyttää
kartasta lähdön sijainnin ja suuntaa kartan. Muilla sarjoilla tämä on valmistautumisminuutti.
1 minuutti ennen lähtöä siirrytään lähtöviivalle. 12 -16 -vuotiaat saavat karttansa ja heillä
on näin minuutti aikaa tutkia rauhassa karttaa ennen lähtöä.
Lähtö tapahtuu K-pisteeltä, eli lähtiessäsi olet lähtökolmiossa.
9. Viimeinen rasti ja maali
Kaikkien sarjojen viimeinen rasti on samassa paikassa. Viimeisellä rastilla on koodit RR7
ja 128. Voit leimata kummalla leimasimella tahansa sarjasta riippumatta. Viimeiseltä
rastilta on viitoitus maaliin. Viitoitus on merkitty nauhoilla. Kilpailussa on käytössä
maalileimaus eli muista leimata myös maaliviivalla!

10. Kielletyt alueet
SSL:n sääntöjen mukaisesti kiellettyjä alueita ovat kilpailukeskuksessa ja maastossa kaikki
järjestäjien kielletyiksi alueiksi merkitsemät alueet ja PIHAMAAT. Tutustu ohjeisiin
kilpailukeskuksessa.
11. Tulokset
Tulokset ovat nähtävillä tulostaululla kilpailukeskuksessa. Tulokset ja rastiväliajat ovat
nähtävillä kilpailun kotisivuilla kilpailun jälkeen.
12. Palkinnot
Kilpasarjoissa H/D8-16 palkitaan kolme parasta kilpailijaa aluemestaruusmitalilla.
Palkintojenjako tapahtuu sarjojen tulosten selvittyä.
13. Muita ohjeita
WC on sisätiloissa kilpailukeskuksessa. Pukeutuminen on kilpailukeskuksessa
kenttäolosuhteissa. Ei peseytymismahdollisuutta.
Kilpailukeskuksessa on kisakahvila, jossa on myynnissä juotavaa ja pientä purtavaa sekä
lettuja.
RastiPiikkiöläiset toivottaa kaikki nuoret suunnistajat tervetulleiksi Piikkiöön!

