VappuSprint ma 1.5.2018 Kangasalla
Kilpailuohje
Säännöt:
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä sekä järjestäjien erityisohjeita.
Toimihenkilöt:
Ratamestari: Tapani Huhta, lasten radat Harri Pajula
Tulospalvelu: Kari Papinsaari
Tiedotus: Jatta Haapamäki, 050 3731242/ jatta.haapamaki(a)metsagroup.com
Pysäköinti ja kilpailukeskus:
Pysäköinti kilpailukeskuksen läheisyydessä Kangasalan lukiolla (Finnentie 42),
opastus https://goo.gl/maps/NEJBhknyLgF2. Kilpailukeskuksena toimii lukion alapiha.
Kartanmyynti ja kilpailunumerot
Kartanmyynti tapahtuu lukion alapihalla. Karttamaksut 5 € aikuisilta ja 2 € lapsilta.
KSK:n juniorit ilman. Avoradoille lähtevät saavat kuitin maksetusta radasta, kartan
saa lähdöstä.
Lapset saavat lähtöajan ja kilpailunumeron kartanmyyntipisteeltä. Varaa mukaan
omat hakaneulat, 4 kpl.
Verryttelyalue:
Lasten alkuverryttely tapahtuu johdetusti matkalla lähtöön ja lähtöalueella.
Lähtöalueella heille kerrotaan lähdön toiminnot ennen omaa lähtöaikaa.
Avoratojen alku- ja loppuverryttelyn saa hoidettua matkalla parkista lähtöön ja
maalista parkkiin.
Kilpailualue:
Kilpailualueena toimii Ranta-Koivisto.
Kartta:
Kilpailukartta on sprinttikartta, mittakaava 1:3000, pisimmällä radalla 1:4000.
Karttoja ei ole muovitettu, varatkaa omat karttamuovit mukaan.

Rastimääritteet:
Rastimääritteet on painettu kartan reunaan. Irrallisia rastimääritteitä ei ole
saatavilla. Muista tarkistaa koodi! Rastireittiradalla ei ole rastimääritteitä.
Ratapituudet:
Avoradat n. 2 km ja n. 3 km. Rastireitti n. 1,5 km.
Emitit:
Kilpailussa käytetään Emit-leimausta, varatkaa omat Emit-kortit mukaan.
KSK:n junnuille jaetaan lähdössä laina-Emitit, jotka tulee palauttaa
kilpailukeskukseen kilpailun jälkeen.
Emit-vuokra mahdollinen myös muille. Ilmoita tarpeesta kartanmyyntiin.
Lähtö:
Lähtöpaikkoja on kaksi niille johtaa punainen krepitys, lähdöt ovat saman
viitoituksen varrella. K-piste sijaitsee lähdössä. Alle 10-vuotiaiden lähtöön 300 m,
muiden 1000m.
Lähtöajat klo 10–11:30. Lähdöstä 2 lähtevät lapset saavat lähtöajan, muut vapaasti
iltarastityyliin.
Lähtö 1:
Avoradoille lähtijöillä matkaa lähtöön 1 km. Lähtönollaus tapahtuu lähtöhetkellä.
Kartta otetaan ämpäristä nollauksen jälkeen.
Lähtö 2:
Toinen lähtö on tarkoitettu rastireitille ja 10-avolle lähteville lapsille, sinne matkaa
300 m. Tähän lähtöön kutsutaan kilpailunumerolla ja nimellä ja annetaan opastusta
ennen radalle lähtöä. Lähtö ja nollaus tapahtuu ohjatusti lähtökellon piippauksella.
Toiminta lähdössä 2:
5 minuuttia: Kilpailijat huudetaan sisään lähtökarsinaan, kirjataan lähtijä ylös
4 minuuttia: Kilpailijalta tarkastetaan emit-kortti tai annetaan laina-emit
3 minuuttia: Kilpailija saa kartan ja opastuksen
2 minuuttia: Kilpailija saa tutustua rataansa
1 minuutti: Kilpailija siirtyy lähtöviivalle ja asettaa emit-kortin nollaan
lähtötoimitsijan ohjeesta

0 minuuttia: Kilpailija lähtee lähtökellon pitkällä piippauksella ja nostaa Emit-kortin
nollasta
Maali:
Kilpailussa käytetään maalileimausta. Maalileimaukseen pysähtyy ajanotto, tämän
jälkeen kilpailija siirtyy leimantarkastukseen.
Karttoja ei kerätä. Laina-emitit ja rintanumerot palautetaan maalissa.
Maalista parkkina toimivalle lukiolle 1300 m.
Ratamestarin ohjeita :
Kartalla on merkitty kiellettyjä alueita sekä kaikki tonttivihreällä merkityt alueet ovat
kiellettyjä.
Huomautuksena kartan poikki virtaava oja tulvii ja sen ylittäminen on sallittu vain
ylikulkupaikoista.
Tulokset:
Tulokset julkaistaan kilpailun jälkeen Kangasala SK:n verkkosivuilla.

Muistakaa noudattaa sprinttikartan kiellettyjä alueita!

Hauskaa vappua ja iloista rastikisaa!
Kangasala SK

