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Säännöt
Kilpailuissa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja näitä järjestäjän antamia ohjeita.
Toimihenkilöt
Kilpailujohtaja Maija Hall 0400-767675
Ratamestari Pertti Järvistö
Lähtö Outi Priia
Tulospalvelu Jari Holmberg
Valvoja Jari Holmberg UlvUra
Kilpailukartta
Kilpailussa käytetään tulostekarttaa, joka on päivitetty 08/2018. Kartta on muilla A4-kokoinen, RR
ja TR-sarjalaisilla A5-kokoinen. Saattasarjoissa myös saattajille on tulostettu kartat.
Maasto ja radat
Kilpailumaaston kulkukelpoisuus on hyvä. Polkuverkosto on runsas ja korkeuserot pieniä. Tiet,
joiden yli radat kulkevat, suljetaan kilpailun ajaksi. Kankaalla korkeuserot pieniä ja kartalla pienen
kiven merkillä kiviä joiden kork. >0,7 m.
Kielletyt alueet
Kielletyn alueen merkinnöillä merkityt pellot ja tummanvihreällä merkityt piha-alueet sekä maaston
pohjoisreunassa oleva maantie ovat kiellettyjä alueita (XXX-merkeillä). Erityistä huomiota tulee
kiinnittää siihen, että sekä kilpailijat että katsojat noudattavat kilpailukeskuksen läheisyydessä
olevia kiellettyjen alueiden rajoja. Kilpailukeskus sijaitsee aivan asutun pihan vieressä.
Leimaustapa
Leimaustapa on EMIT. Mikäli ilmoittautumistiedoista puuttuu Emit-kortin numero,
kilpailunjärjestäjä on varannut kilpailijalle vuokrakortin hintaan 3 €. Vuokrakortti on saatavissa
infosta. Laina-Emitit palautetaan infoon. Palauttamattomista korteista peritään 70 €:n maksu. Mikäli
lähtölistoissa ilmenee väärä Emit-numero tai sarja, muutokset on tehtävä omatoimisesti ennen
ensimmäistä lähtöä infoon. Kilpailukeskuksessa lähdön lähistöllä voi tarkistaa emitin toimivuuden
ja harjoitella leimausta.
Rastit
Jokaisella rastilla on valko-oranssi rastilippu sekä leimasin. Rastireitin rastit on merkitty
leimasimiin ja rastilippuun koodeilla RR1, RR2, RR3 jne. Muiden sarjojen rasteilla on normaalit
kooditunnukset (alkaen numerosta 31). Kaikilla radoilla on sama viimeinen rasti, jossa on
rastikoodit RR5 ja rastikoodi 33, voit itse valita kummalla leimaat. Rastireitin viitoitus johtaa
viimeiseltä rastilta maaliin, jota on ehdottomasti noudatettava.

Siimarit
Molemmat rastireitit on viitoitettu metsään yhtenäisellä näkyvällä valkoisella nauhalla. Sarjalle H/D
8 RR ja RR1 on tarkoitettu lyhyempi siimari. Sarjoille H/D 9 ja 10 RR sekä RR2 on pidempi
siimari. Siimarit lähtevät lähdöstä eri suuntiin (pidempi vasemmalle ja lyhyempi oikealle). Siimarit
yhtyvät matkalla rastille RR2. Yhtymäkohdassa on valvoja. Karttaan on piirretty molemmat siimarit
samanlaisella yhtenäisellä oranssinpunaisella viivalla. Myös TR karttaan on piirretty molemmat
siimarit.
Lähtö
Kaikilla kilpailijoilla on sama lähtö, joka on kilpailukeskuksessa. Ensimmäinen lähtö on klo 18.00.
Lähtöpaikalla on lähtöluettelot sekä emit-tarkistuslipukkeet. Lähdöstä myöhästyneet kilpailijat
ilmoittautuvat toimitsijalle. Kuntosuunnistukseen voi lähteä klo 18-19 välisenä aikana.
4 min ennen lähtöä lähtöä kilpailijat kutsutaan lähtöalueelle. TR- ja RR - sarjojen kilpailijat voivat
tutustua suunnattuun karttaan, jossa siimarit ja lähtö/maali näkyvissä, muut sarjat suunnattuun
kisakarttaan.
3 min ennen lähtöä tarkistetaan lähtöaika ja Emit-kilpailukortti nollataan.
2 minuuttia ennen lähtöä opastaja antaa kartan RR-sarjalaisille, näyttää kartasta lähdön sijainnin
ja suuntaa kartan, sekä näyttää viitoituksen alun, muut valmistautuvat kilpailuun.
1 minuutti ennen lähtöä siirrytään lähtöviivalle, joka on samalla K-piste. Myös muut sarjat, paitsi
H/D16 saavat ottaa kilpailukarttansa ja tutustua rataan. H/D16 saavat ottaa kartat lähtöhetkellä.
Tarkistakaa että otatte oman sarjan kartan
Rastinmääritteet, tarkistusliuskat
Jokainen ottaa itse esilähdöstä Emit-kortin tarkastusliuskan. Rastinmääritteet ovat vain kartassa.
Irrallisia rastimääritteitä ei ole.
Maali ja maalileimaus
Kaikilla sarjoilla on sama maali. Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin (= RR-nauha). Käytössä on
maalileimaus, joten muista leimata myös maaliviivalla. Maalikarsinasta poistutaan
leimantarkastukseen maaliintulojärjestyksessä. Kartat saa pitää, mutta on muistettava suunnistuksen
eettiset säännöt, eikä karttaa saa näyttää vielä suunnistukseen lähtemättömälle. Keskeyttäneiden on
myös ilmoittauduttava maalissa.
KAIKKI OSALLISTUJAT SAAVAT OSALLISPALKINNON MAALIINTULON YHTEYDESSÄ.
Sarjat ja matkat
H/D 8 RR
H/D 9 RR
H/D 10 RR
H/D 11 TR
H/D 12
H/D 13
H/D 14
H/D 16

1,3/2,1 km
1,5/2,4 km
1,5/2,4 km
1,6/2,4 km
2,0 km
2,6 km
2,8 km
3,3 km

5 rastia
5 rastia
5 rastia
7 rastia
8 rastia
7 rastia
8 rastia
9 rastia

Kunto

3,5 km

10 rastia

RR1
RR2

1,3/2,1 km
1,5/2,4 km

5 rastia
5 rastia

TR
R1
R2
R3

1,6/2,4 km
2,0 km
2,6 km
2,8 km

7 rastia
8 rastia
7 rastia
8 rastia

ilmoittautuminen infoon, karttamaksu 5 €

Keskeyttäneet
Keskeyttäneet kilpailijat juoksevat normaalisti maaliin, jossa heidän on ehdottomasti
ilmoittauduttava.
Tulokset
Tulokset tulevat taululle kilpailun etenemisen mukaan. Lopulliset tulokset löytyvät kilpailun jälkeen
seuran sivuilta http://www.vallansuunta.net
Pukeutumien, pesu ja käymälä
Kilpailukeskuksessa on pukeutuminen kenttäolosuhteissa, ei pesumahdollisuutta.
Kilpailukeskuksessa on WC-vaunu. Lähin uimapaikka Harjavallan keskustan sillan kupeessa
”Kultakoukku” uimaranta jossa on pukukopit.
Info
Kilpailukeskuksen Info-pisteessä hoidetaan emit-asiat sekä muut kilpailijoiden osallistumiseen ja
kilpailun järjestelyihin liittyvät selvitykset. Väliaikatositteen saa myös infosta ja kuntosuunnistajat
purkavat emit-korttinsa infossa. Myös kuntorastikartat ja emitin purku infossa.
Ensiapu
Ensiapu on kilpailukeskuksessa infon ja kahvion yhteydessä.
Ravintola
Kilpailukeskuksen kahviossa on saatavissa kahvia, teetä, munkkeja, makkaraa, karkkia ym.
Löytötavarat
Löytötavarat kerätään Infoon. Kilpailun jälkeen niitä voi kysyä infon hoitajalta

Tervetuloa suunnistamaan koko perheen voimalla!
Vallan Suunta
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