Kilpailuohjeet Seikkailujen YÖ 2014
HUOM! Nämä ovat alustavat kilpailuohjeet. Lue lopulliset kilpailuohjeet ilmoitustaululta.

Säännöt:
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä sekä järjestäjien erityisohjeita.
Kilpailunjohtaja: Jari Hämäläinen (050-5572229, jari.pekka.hamalainen@gmail.com)
Ratamestari: Erik Ahola
Seuran sisäinen valvoja: Jarmo Joutsensaari
Tulospalvelu: Sami Sivunen
Lähtö: Mikko Toivonen
Maali: Iida Savolainen

Pysäköinti:
Kilpailukeskuksen läheisyydessä. Matkaa max 400 m.
Maasto:
Maasto on kulkukelpoisuudeltaan hyvää, runsaspolkuista harjumaastoa. Korkeuseroja on paljon,
joten korkeuskäyrien luku on arvossa. Heikkoja polkuja ja uria ei ole merkitty. Kaikki merkityt polut
näkyvät maastossa selvästi. Radoille tärkeitä polkuja on päivitetty kilpailukarttaan, mutta
maastossa on myös joitain selviä uusia polkuja joita ei ole kartassa.
Rastit:
Mallirasti kilpailukeskuksessa opaspaalun luona. Rasteilla on heijastimet!
Kartta:
Kilpailukartta on kuusivärinen suunnistuskartta, mittakaava 1:7500 ja käyräväli 5m. Kartta on
muovipussissa. Kartan koko vanhempien osallistujien sarjoissa A4, muilla sarjoilla A5. Karttaa on
päivitetty syksyllä 2014.
Rastimääritteet:
Rastimääritteet on painettu kartan reunaan. Irrallisia rastimääritteitä ei ole saatavilla. Muista
tarkistaa koodi!
Ratapituudet:
D14 3.1 km, D13 2.4 km, D12 2.1 km, D12TR 2.2/3.7 km, D11 1.7 km, D10 1.7 km, D10RR 2.0/3.7
km, D9RR 2.0/3.7 km, D8RR 1.4/2.5 km.
H14 4.0 km, H13 3.1 km, H12 2.4 km, H12TR 2.2/3.7 km, H11 2.1 km, H10 1.7 km, H10RR
2.0/3.7 km, H9RR 2.0/3.7 km, H8RR 1.4/2.5 km.
HD10RRS 2.0/3.7 km, HD8RRS 1.4/2.5 km, HD6RRS 1.4/2.5 km, HD4RRS 1.4/2.5 km.
Kaikilla radoilla on yleisörastiväli kilpailukeskuksessa kilpailun seuraamista helpottamiseksi.
Kisakeskuksen rasti on myös online-rasti.

WC, Pesu ja pukeutuminen:
Pukeutuminen, pesu ja wc:t ovat kenttärakennuksessa. Älä liiku sisällä suunnistusjalkineilla!
Kilpailuaineisto:
Kilpailussa käytettävät rintanumerot ja emit-tarkastuskortit jaetaan kilpailukeskuksessa infossa.
Kilpailija kirjoittaa tarkastuskorttiin kilpailunumeronsa ja kiinnittää sen kilpailukorttiinsa.
Rastimääritteet ovat kartassa. Kukin kilpailija ottaa omat hakaneulat rintanumeroa varten.
Vuokra-emitit noudetaan infosta (käteismaksu 3 €). Kilpailun jälkeen vuokra-emitit palautetaan
infoon. Maksu kadonneesta numerosta on 30 € ja emit-kortista 50€.
Lähtöluettelo:
Lähtöajat näillä kangasalask.fi -sivuilla viimeistään illalla to 25.9. Lähtöluettelo nähtävillä myös
tulostaululla. Tarkista, että emit-kilpailukortin numero on oikea.
Lähtö:
Lähtöpaikkoja on yksi ja sinne on matkaa n. 200 m. Lähtöön vie valkoinen viitoitus. Ensimmäinen
lähtö klo 20.00. Lähdössä on oltava 4 minuuttia ennen omaa lähtöaikaa.
Toiminta lähdöissä:
3 minuuttia: Kilpailija huudetaan sisään lähtökarsinaan, Emit-kilpailukortin nollaus
2 minuuttia: RR-sarjalaiset saavat kartan ja tarvittaessa apua ohjaajalta.
1 minuutti: TR- ja avoratojen suunnistajat saavat ottaa karttansa ämpäristä.
Maali/Maalileimaus:
Maaliin johtaa viimeiseltä rastilta viitoitus, jota on noudatettava. Kilpailussa käytetään
maalileimausta. Maalileimaukseen pysähtyy ajanotto, tämän jälkeen kilpailija siirtyy rauhallisesti
viitoitusta pitkin leimantarkastukseen.
Karttoja ei kerätä. Reilun pelin periaatteiden mukaan kilpailukarttaa ei saa näyttää vielä
lähtemättömille kilpailijoille. Luotamme, että toimit näin!
Vuokraemitit palautetaan infoon. Kilpailunumerot palautetaan maalissa –palauttamatta jätetystä
numerosta peritään 30 € maksu.
Keskeyttäneet:
Keskeyttäneiden on ilmoittauduttava maalissa.
Palkintojen jako:
Tulosten selvittyä palkitaan kilpailusarjojen (ei saattajasarjojen) kolme parasta palkinnoin.
Kahvila:
Kisakeskuksen kenttärakennuksessa toimii lämmin, kahvila josta saa pientä purtavaa. Kahvilaan ei
saa mennä suunnistusnastareilla! Maukasta makkaraa löytyy grillistä.
Ensiapu:
Kisakeskuksessa on ensiapupiste, jossa on lääkäri.
Erityisohjeet:
Urheilukentän nurmialueella kulkeminen on kielletty.
Reitin lähellä on paljon rasteja lähekkäin. Ole tarkkana, että käyt omalla rastilla. Tarkista koodi!

RASTIREITIT
Lyhyt ja pitkä rastireitti lähtevät lähdöstä eri suuntiin ja kulkevat alkuosaltaan eri maastonosassa.
Pidempien sarjojen (H/D 9-10 RR) radan alku on merkitty valkoisella nauhalla ja rastikoodit ovat
RR1, RR2. Muiden rastireittisarjojen reitin alku on rastille RR3 saakka merkitty keltaisella nauhalla
ja koodit ovat kahdella ensimmäisellä rastilla ovat RRL1 ja RRL2. Kolmannelta rastilta alkaen
molemmilla radoilla on rastikoodit RR3, RR4, RR5, RR6, RR7 ja RR8. Lyhyen ja pitkän rastireitin
nauhat yhtyvät kolmannella rastilla. Tämän jälkeen reitillä on keltainen nauhoitus. Kolmannella
rastilla on miehitys reittien yhtymäkohdassa.
Infossa on piirros, josta ratakuviot selviävät. Maali on kaikilla sama.
Tiedustelut jari.pekka.hamalainen@gmail.com
TERVETULOA SEIKKAILUJEN YÖHÖN!
Kangasala SK

