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SATAKUNNAN ORAVACUP
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Harjavallassa ke 10.5.2022

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan Oravacup 2023 sääntöjä.

Kilpailukeskus

Kilpailukeskus sijaitsee Pirkkalan koulun piha-alueella (Rantalankatu 1, Harjavalta). Opastus
kilpailupaikalle Pohjoisrannantien ja Rantalantien risteyksestä. Kilpailukeskuksessa on ilmainen
pysäköinti. Info sijaitsee Pirkkalan koulun etupihalla. Kilpailukeskuksessa on myös kahvio sekä
makkaramyynti.

Kilpailukartta ja rastimääritteet

Tulostekartta 1:7500 muovitaskussa. Alue on päivitetty 4/2023. Kaikilla radoilla kartan koko on RR
ja TR radoilla A5, muilla radoilla A4. Rastireitti on viitoitettu metsään yhtenäisellä valkoisella
nauhalla. Saattajasarjoissa myös saattajille on tulostettu kartat. Rastimääritteet ovat kartassa,
irrallisia määritteitä ei ole saatavilla. Emit-tarkastusliuskoja on saatavilla lähdössä.

Leimaus

Kaikissa sarjoissa on käytössä Emit-leimaus. Vuokrakortit (3 €) noudetaan infosta ja palautetaan
infoon. Palauttamattomista korteista veloitetaan 70 €.

HUOM! Tarkasta Emit-numero ja sarja lähtölistasta, ja ilmoita omatoimisesti mahdollisista
muutoksista ennen ensimmäistä lähtöä tulospalvelupisteeseen. Kilpailukeskuksessa on
mahdollisuus tarkastaa Emit-kortin toimivuus.

Rastit

Rasteilla on rastiliput ja Emit-leimasimet. 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 rastikoodi 147, voit itse valita
kummalla leimaat.



Lähtö

Ennakkoon jälki-ilmoittautuneiden lähtöajat näkyvät lähtöluettelosta, kilpailupaikalla
jälki-ilmoittautuneiden lähtöaika ilmoitetaan infossa. Lähtöpaikka on kilpailukeskuksen
läheisyydessä, koulun takana. Ensimmäinen lähtö on klo 18.00. Lähtökarsinaan sinut kutsutaan
nimeltä 4 minuuttia ennen lähtöä ja voit tutustua kilpailumaaston karttaan. 3 minuuttia ennen
lähtöhetkeä tarkastetaan ja nollataan kilpailukortti. H/D8RR, H/D9RR ja H/D10RR-sarjat saavat
kartan 2 minuuttia ennen lähtöhetkeä ja opastuksen viitoitukselle. Muut sarjat saavat ottaa
karttansa 1 minuutti ennen lähtöä ämpäristä ja H/D16 vasta lähtöhetkellä. K-piste sijaitsee
lähdössä.

Sarjat ja matkat

D8RR/H8RR, RR1 2.4/1.9 km 6 rastia
D9RR/H9RR, RR1 2.4/1.9 km 6 rastia
D10RR/H10RR, RR2 2.4/1.9 km 6 rastia
D11TR/H11TR, TR 2.0 km 7 rastia
D12/H12, R1 2.0 km 7 rastia
D13/H13, R2 2.4 km 8 rastia
D14/H14, R3 2.9 km 10 rastia
D16/H16 3.3 km 11 rastia

Maali ja maalileimaus

Maaliin on viimeiseltä rastilta viitoitus, jota on noudatettava. Maali on kisakeskuksessa. Maalissa
on maalileimaus, muista leimata myös siellä. Maalikarsinasta poistutaan leimantarkastukseen
maaliintulojärjestyksessä. Kartat saa pitää, mutta karttaa ei saa näyttää vielä suunnistukseen
lähtemättömille. Keskeyttäneiden on ilmoittauduttava maalissa.

Palkinnot

Kaikki osallistujat palkitaan maaliintulon yhteydessä.

Tulokset

Tulokset julkaistaan online-tuloksina internetissä www.vallansuunta.net.

Ensiapu

Kilpailukeskuksessa on ensiapuhenkilö. Kysy ensiapua tarvittaessa infosta.

Löytötavarat

Löytötavarat kerätään infoon. Kilpailun jälkeiset tiedustelut: joonas.pohjala@gmail.com.

Valokuvaus

Tapahtuman aikana saatetaan ottaa valokuvia, joita voidaan julkaista järjestäjän nettisivuilla,
sosiaalisessa mediassa tai paikallislehden kanavissa.

http://www.vallansuunta.net
mailto:joonas.pohjala@gmail.com


Toimihenkilöt

Kilpailunjohtaja: Joonas Pohjala (044-5346972, joonas.pohjala(at)gmail.com)
Ratamestari: Outi Priia
Valvoja: Kimmo Mieskoski
Lähtö: Esko Priia
Tulospalvelu: Kai Hakanen & Tommi Tuominen

Tervetuloa Harjavaltaan suunnistamaan!

http://www.vallansuunta.net/

http://www.vallansuunta.net/

