Alustava kilpailuohje

Oravacup/AOK, AOV ja Seuracup
Harjavallassa la 8.6.2019
Säännöt
Kilpailuissa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja näitä järjestäjän ohjeita.
Toimihenkilöt
Kilpailujohtaja: Maija Hall 0400-767675, maija.hall@gmail.com
Valvoja: Reijo Valin KoKV
Ratamestari: Pertti Järvistö
Tulospalvelu: Kai Hakanen
Lähtö: Outi Priia
Kilpailukartta
Tulostekartta 1:7500 / 2,5 m / ISOM2017-merkein. Kartta muovikotelossa, rastimääritteet sekä
kartassa että erillisenä. Kartta päivitetty 05/2019. Kartta on muilla A4-kokoinen, RR ja TRsarjalaisilla A5-kokoinen. Oravacup:in osakilpailuna toimivassa AOK:ssa on saattajasarjoissa myös
saattajille tulostettu kartat.
Maasto ja radat
Kilpailumaasto on hyväkulkuista, runsaspolkuista kangasmaastoa. Korkeuserot ovat pieniä.
Kielletyt alueet
Kilpailukeskuksen läheisyydessä sijaitseva koirakenttä sekä pieneläinhautausmaa ovat kiellettyjä
alueita. Kyseiset alueet on merkitty karttaan muiden kiellettyjen alueiden tapaan.
Leimaustapa
Kaikissa sarjoissa käytetään Emit-leimausta. Vuokrakortit (4 €) noudetaan infosta ja palautetaan
infoon. Palauttamattomista korteista peritään 70 €:n maksu. Mikäli lähtölistoissa ilmenee väärä
Emit-numero tai sarja, muutokset on tehtävä omatoimisesti ennen ensimmäistä lähtöä
tulospalvelupisteeseen. Kilpailukeskuksessa lähdön lähistöllä voi tarkistaa emitin toimivuuden ja
harjoitella leimausta.
Kilpailunumerot
Alueoravapolkuviestissä on käytössä kilpailunumerot (A1-2-3, B 11-12-13, C 21-22-33).
Kilpailunumerot noudetaan kisakeskuksesta lähdön läheltä. Kiinnitys omin hakaneuloin
On välttämätöntä, että joukkueiden jäsenet ja juoksujärjestys on ilmoitettu etukäteen.
Kilpailupaikalla tehtäviä muutoksia on vältettävä.
Rastit
Rastireitin rastit on merkitty leimasimiin ja rastilippuun koodeilla RR1, RR2, RR3 jne. Muiden
sarjojen rasteilla on normaalit kooditunnukset. Kaikilla radoilla on sama viimeinen rasti, jossa on
rastikoodit RR6 ja 33, voit itse valita kummalla leimaat. Rastireitin viitoitus johtaa viimeiseltä
rastilta maaliin, jota on ehdottomasti noudatettava. Maalissa on maalileimaus, muista leimata myös
siellä.

Siimarit
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. Siimareiden yhtymäkohdassa on valvoja. Karttaan on
piirretty molemmat siimarit samanlaisella yhtenäisellä oranssinpunaisella viivalla. Myös TR
karttaan on piirretty molemmat siimarit.
Lähtö
Oravacupin/AOK:n lähtö sekä Seuracupin yhteislähtö noin 500 m kilpailukeskuksesta, reitti
viitoitettu nauhoin. AOV:n lähtö on kilpailukeskuksesta. AOK:n ensimmäinen lähtö klo 10.00,
Seura-cupin yhteislähtö klo 13.00 ja AOV:n yhteislähtö klo 13.15. Seuracupin ja AOV:n emitin
nollaus noin 10 min. ennen lähtöä.
Emit-tarkastuslipukkeet ja erilliset rastimääritteet (ei RR-sarjoissa) lähtöpaikalla.
Oravacupin/AOK:n lähtö:
 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
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. Kartat saa pitää, mutta on muistettava suunnistuksen eettiset säännöt, eikä
karttaa saa näyttää vielä suunnistukseen lähtemättömälle. Keskeyttäneiden on myös
ilmoittauduttava maalissa.
AOV viestissä on 1. ja 2. osuudella viestinomainen vaihto. Ensimmäisen ja toisen osuuden juoksijat
jatkavat maalileimauksen jälkeen vaihtoalueen karttatelineelle, antavat oman joukkueen seuraavalle
viestinviejälle kartan ja menevät sen jälkeen viitoitettua reittiä pitkin emit-tarkastukseen.
Seuracupin paremmusjärjestys ratkaistaan yhteisajan perusteella.
Sarjat ja matkat
AOK ja Oravacup:
H/D 8 RR 1,8/2,2 km
H/D 9 RR 2,1/2,8 km
H/D 9 RR 2,1/2,8 km
H/D 11 TR 1,8/2,2 km
H/D 12
2,3 km
H/D 13
2,8 km
H/D 14
3,6 km
H 16
5,1 km
D 16
4,9 km

6 rastia
6 rastia
6 rastia
6 rastia
8 rastia
8 rastia
9 rastia
11 rastia
13 rastia

RR1
H/D 9 RR

1,8/2,2 km
2,1/2,8 km

6 rastia
6 rastia

TR
R1
R2
R3

1,8/2,2 km
2,3 km
2,8 km
3,6 km

6 rastia
8 rastia
8 rastia
9 rastia

AOV:
H/D30RR
H/D36TR

1,9/2,6 km
1,9/2,4 km

6 rastia
6-8 rastia (hajonta)

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
Pukeutuminen, pesu ja käymälä
Pukeutuminen kenttäolosuhteissa, ei pesumahdollisuutta. Kilpailukeskuksessa on WC-vaunu.
Pesumahdollisuus Kultakoukun uimarannalla tai uimahallissa omakustanteisesti. Kysy infosta ajoohjeet.
Palkinnot
Kaikkien sarjojen kolme parasta (suunnistajaa/joukkuetta) palkitaan mitalein. Mitalit saa noutaa
sarjan valmistumisen jälkeen infopisteestä. Kaikki Oravacupin/AOK:n osallistujat saavat
osallistumispalkinnon maaliintulon yhteydessä
Ensiapu
Ensiapu on kilpailukeskuksessa infon ja kahvion yhteydessä.
Kahvio
Kilpailukeskuksen kahviossa kahvia, virvokkeita, makkaraa, leivonnaisia ja makeisia.
Löytötavarat
Löytötavarat kerätään Infoon. Kilpailun jälkeen niitä voi kysyä infon hoitajalta
Lopullinen kilpailuohje kisakeskuksen ilmoitustaululla.

Tervetuloa!
Vallan Suunta
Since 1950

