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KILPAILUOHJEET
Kilpailun joht.

Martti Huusko

Kilpailun/ratavalvoja:

Hannu Kankkunen

Tulospalvelun johtaja:

Veijo Vainikainen

Ratamestarit:

Ritva Partanen, lasten radat Leena Kukkonen

Tuomarineuvosto pj.

Hannu Heiskanen

jäsen:

_________________________________

jäsen:

_________________________________

SonPa

Kilpailumaasto: Aluetta hallitsevat pienipiirteiset Soidinvuoren ja Lehtolanvuoren karut
kalliomäet, ympärillä savolaista, osin kirveen koskematonta korpea.
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjien ohjeita.
Kartta: Tulostekartta 5/2019 mittakaava 1:10000, sarjoissa H ja D45 ja vanhemmat 1:7500
Käyräväli 5m. Mallikartta lähtöpaikalla. kartan koko A4. Kilpailukartat muovisuojuksessa,
rastinmääritteet kartassa, ei irrallisia rastinmääritteitä. Maaliin tulleen kilpailijan ei tule
näyttää karttaa myöhemmin lähteville kilpailijoille.
Kilpailumateriaali: Kisassa käytetään kilpailunumeroita, jotka narussa kilpailukeskuksessa,
vieressä tarkistusliuskat ja hakaneuloja korissa. Kilpailunumerot kerätään pois maalin
jälkeen.
Rastit, leimausjärjestelmä ja Emit kilpailukortti: Kilpailussa käytetään Emitleimausjärjestelmää. Mallirasti kilpailukeskuksessa. Kaikki kilpailijat tarkistavat
lähtöluettelosta oman emitkorttinsa numeron oikeellisuuden, virheellinen muutetaan
infopisteessä.
Infopisteestä voi vuokrata emitkortin hintaan 5€. Vuokratut emitkortit palautetaan
infopisteeseen, palauttamattomasta kortista peritään 70€. Kilpailukeskuksen mallirastilla
voi tarkistaa emitkortin toimivuuden.
Lähtöpaikka: Kilpailussa on yksi lähtöpaikka, lasten sarjojen lähtö ja muiden sarjojen lähtö
rinnakkain. Lähtöluettelo sarjoittain lähtöaikoineen on ilmoitustaululla. Lähtöön viitoitus
opaspaalulta, sininen kuitunauha. Lähtöön matkaa n. 400m.

Kilpailija kutsutaan lähtöön 5min ennen lähtöaikaa, emitin nollaus 3 min, mallikartta 2 min,
karttalaatikolle 1 min ennen lähtöaikaa.
Myöhästyneet menevät lähdön kautta (lähdön tarkistaa lähtövastaava).
Lasten lähtöön erilliset ohjeet.
Maali: Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa, viimeiseltä rastilta maaliin viitoitus, jota tulee
seurata. Viimeisellä rastilla koodi on 170 tai RR5, kumpikin antaa hyväksytyn tuloksen.
Maalissa maalileimaus. Maalista mennään kilpailukortin tarkistukseen, epäselvissä
tapauksissa kilpailija ohjataan sivuun, jossa epäselvyys selvitetään.
Maalissa on myös käsiajanotto. Maali sulkeutuu klo 15.00. Keskeyttäneet tulevat myös
maalin kautta.
Ensiapu kilpailukeskuksessa.
Ravintola: Ravintolasta saa pientä purtavaa ja juomia.
Pysäköinti: Kilpailukeskuksessa. Tulotien varteen pysäköinti kielletty, tie on pelastustie!
Vessat päärakennuksessa, pukeutuminen ulkona tarvittaessa katoksissa, peseytymistä ei
järjestetty.
Palkinnot: Palkintojen jako tulosten selvittyä, palkintojen määrä infotaululla sarjoittain.

LASTEN SARJOJEN (H/D10RR, H/D12TR, H/D14, H/D13-14B) OHJEET:
Maastossa ei ole juuri muita polkuja kuin kapea Soidinvuoren luontopolku. Se on merkitty
puiden runkojen ympäri maalatuilla sinisillä renkailla.
Rasti- ja tukireitin erityisohjeet
Rastireitin ja tukireitin kartan koko on A5. Rasti- ja tukireitin viitoituksena on yhtenäinen
keltainen muovinauha. Rastireitillä on 5 rastia, jotka on merkitty koodein RR1, RR2, RR3,
RR4 ja RR5. Tukireitillä on 5 rastia. Tukireitin rastinmääritteet ovat kartassa.
Rastireitin viimeinen rasti on sama kuin muilla radoilla. Viimeisellä rastilla on kaksi
leimasinta, joista toisessa on koodi RR5 sekä toisessa muiden ratojen viimeisen rastin koodi
170. Myös tämä leimasin antaa hyväksytyn tuloksen. Rastireitillä kilpailijaa ei hylätä
puuttuvan tai väärän leimauksen vuoksi, vaan hän saa 10 minuutin lisäajan jokaisesta
virheellisestä tai puuttuvasta leimauksesta.
Lasten sarjojen lähdöt
Lasten sarjojen lähdöt tapahtuvat SSL:n lähtökaavion mukaisesti:
H/D10 RR ja H/D12 TR
5 minuuttia ennen lähtöä RR- ja TR -sarjojen mallikartat ratoineen ovat kilpailijoiden
nähtävänä.
2 minuuttia ennen lähtöä RR- sarjojen suunnistajat saavat kartan ja heitä opastetaan. TRsuunnistaja tutustuu mallikarttaan, jossa on rata. 1 minuuttia ennen lähtöä RR-sarjojen
suunnistajat tutustuvat saamaansa karttaan ja rataan. TR-suunnistaja ottaa kartan ja
tutustuu rataan.
H/D14 ja H/D13-14B
5 minuuttia ennen lähtöä mallikartat ovat kilpailijoiden nähtävänä (kartassa K-piste). 2
minuuttia ennen lähtöä kilpailijat tutustuvat mallikarttaan, jossa K-piste. 1 minuuttia ennen
lähtöä suunnistajat ottavat kartan ja tutustuvat rataan.

KUNTOSARJAT
Toimi näin: Ilmoittaudu infossa, jossa voit tutustua mallikarttoihin ja saat tarvittaessa
vuokrata emitkortin. Jos sinulla on oma kortti, niin ilmoita sen numero. Varsinaisen kartan
saat lähdöstä ennen nollausta.
HUOM! Kuntosarjassa ei saa käyttää samaa emit-korttia kuin kilpasarjassa.
Karttamaksu 12€, alle 18 v 5€ , emitin vuokra 3€
Ratavaihtoehdot: A- rata 4,2 km, B-rata 2,2 km, C-rata 1,2 km
Lähtöpaikka on sama kuin kilpasarjassa, siellä kuntosarjoilla on oma lähtöleimasin.
Nollauksen jälkeen saa aloittaa suunnistuksen.
Maali on sama kuin kilpasarjoissa, mutta kilpailukortti luetaan eri koneelle. Maalissa on
opastaja, joka ohjaa oikeaan "karsinaan".
Muistathan, ettei karttaa saa näyttää ennen lähtöä tai maaliintulon jälkeen sellaiselle
suunnistajalle, joka ei ole vielä suunnistustaan suorittanut.

