
Kevyt-olo rastit Iisalmi 12.06.2021

Kilpailuohjeet

Toimihenkilöt

Kilpailun johtaja Sini Karvonen

Ratamestari Matti Kumpulainen

Ratamestari lasten radat Leena Kukkonen

Kilpailun/ratavalvoja Hannu Heiskanen, SonPa

Tulospalvelu Veijo Vainikainen

Ensihoito Vieremän palomiesyhdistys

Tuomarineuvosto Pauli Kukkola, pj, SiiRa

Jari Heiskanen, SonPa

Hanna Väätäinen, KuoSu

Säännöt

Kilpailuissa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton sääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita.

Saapuminen ja pysäköinti

Kilpailukeskus on Luonto-Savon matkailuyrityksen pihapiirissä, osoite Palosenlammintie 149, 74140 Iisalmi.

Opastus kilpailukeskukseen alkaa Kantatieltä 87 Iisalmi – Sonkajärvi, Palosenlammintien risteyksestä, josta

ajoaika 5 min. Pysäköinti kilpailukeskuksessa, tulotien varteen pysäköinti ehdottomasti kielletty, kyseessä

on pelastustie.

Kartta

Tulostekartta 6/2021, mittakaava kaikilla sarjoilla 1:7500, käyräväli 5 m. Kartan koko RR- ja TR-sarjoilla A5,

muilla sarjoilla A4. Kilpailukartat muovisuojuksessa, rastimääritteet kartassa, ei irrallisia rastimääritteitä.

Kilpailumaasto

Iisalmen Visan kansallisissa on tänä vuonna tarjolla sama Soidinvuoren ulkoilureitin maasto, kuin vuoden

2019 kansallisissa. Kilpailualuetta hallitsevat pienipiirteiset Soidinvuoren ja Lehtolanvuoren karut kalliomäet,

ympärillä savolaista, osin kirveen koskematonta korpea.

Kilpailunumerot

Kilpailussa ei käytetä kilpailunumeroita.

Rastit, leimausjärjestelmä ja EMIT-kilpailukortti:

Mallirasti löytyy kilpailukeskuksesta opaspaalun luota.

Kilpailussa käytetään Emit leimausjärjestelmää. Kaikki kilpailijat tarkistavat lähtöluettelosta oman emit

korttinsa numeron oikeellisuuden, virheellisen kortin numeron voi muuttaa infopisteessä. Kilpailija on itse

vastuussa elektronisen kilpailukorttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää lähtöluettelossa mainittua

kilpailukorttia. EMIT-kortin toimivuuden voi tarkistaa opaspaalun luona mallirastilla olevalla

nolla-leimasimella.



Kilpailun järjestäjä ei tule tarkistamaan/varmistamaan kilpailijan kilpailukortin oikeellisuutta ennen lähtöä.

Jos kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua elektronista kilpailukorttia, suoritus hylätään

(Suunnistuksen lajisääntö 11.518). Hylkäystä ei suoriteta H/D14 ja sitä nuoremmissa sarjoissa.

Infopisteestä voi tarvittaessa vuokrata EMIT-kortin 5 € hintaan. Vuokratut emit-kortit palautetaan

infopisteeseen, palauttamattomasta kortista peritään 70 €. Kilpailukeskuksen mallirastilla voi tarkistaa emit

kortin toimivuuden.

EMIT-tarkastuskortit ovat lähtöpaikalla.

Lähtöpaikka

Kilpailussa on yksi lähtöpaikka, lastensarjojen lähtö ja muiden sarjojen lähtö rinnakkain. Lähtöön viitoitus

opaspaalulta, TEHO Sport -nauha. Lähtöön matkaa n. 300m. EMIT-tarkastuskortit saa lähdöstä.

Kilpailija kutsutaan lähtöön 5min ennen lähtöaikaa, emitin nollaus 3min, mallikartta 2min, karttalaatikolle

1min ennen lähtöaikaa.

Myöhästyneet menevät lähdön kautta, ilmoittauduttava lähdössä toimihenkilöille.

Lasten lähtöön erillinen ohjeistus.

Maali

Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. Viimeiseltä rastilta maaliin on viitoitus, jota tulee seurata. Viimeisellä

rastilla koodi on 55 tai RR5 kumpikin antaa hyväksytyn tuloksen. Maalissa maalileimaus, muista leimata!

Maalista mennään kilpailukortin tarkistukseen, epäselvissä tapauksissa kilpailija ohjataan sivuun, jossa

epäselvyys selvitetään.

Karttoja ei kerätä maaliin tullessa pois ja hyvän suunnistustavan mukaisesti maaliin tulleen kilpailijan ei tule

näyttää karttaa myöhemmin lähteville kilpailijoille.

Maali suljetaan klo 15:00.

Keskeyttäneet

Keskeyttänyt kilpailija tulee normaaliin tapaan maaliin ja ilmoittaa leimantarkastuksessa keskeyttäneensä.

Kaikkien keskeyttäneiden on ehdottomasti ilmoittauduttava maalissa.

Ensiapu

Ensiapupiste sijaitsee kilpailukeskuksessa.

Palkinnot

Kilpailuissa palkitaan kaikki lasten/nuorten sarjalaiset maaliin tullessa. Lisäksi palkinnot pääsarjojen

voittajille. Sarjoissa H/D35-90 palkinnot arvotaan kaikkien osallistujien kesken ennen kilpailun alkua.

Palkintoarvonnan voittajat ilmoitetaan nettisivuilla ennen kilpailua ja palkinnot on noudettavissa infosta

kilpailun aikana.



Tulokset

Kilpailun aikana online-tulokset löytyvät osoitteesta https://live.oriento.fi/results/2021037.

Kilpailukeskuksessa ei ole erillistä tulostaulua. Kilpailun jälkeen tulokset tulevat myös Iisalmen Visan

suunnistusjaoston kotisivuille https://www.iisalmenvisa.com/fi/suunnistus/suunnistuskilpailut/. Kotisivuilla

on nähtävissä kilpailun jälkeen myös väliajat.

Sarjat, kilpailumatkat ja rastien määrät

Sarja Matka Rastien määrä

H21 4,17 km 14

H35 3,47 km 13

H45 3,47 km 13

H50 2,92 km 11

H55 2,92 km 11

H60 2,54 km 11

H65 2,54 km 11

H70 2,06 km 9

H75 2,06 km 9

H80 1,54 km 7

H85 1,54 km 7

H90 1,54 km 7

H16 2,54 km 11

H14 1,82 km 8

H12TR 1,56 km 7

H10RR 5

D21 2,92 km 11

D40 2,54 km 11

D45 2,54 km 11

D50 2,12 km 8

https://live.oriento.fi/results/2021037
https://www.iisalmenvisa.com/fi/suunnistus/suunnistuskilpailut/


D55 2,12 km 8

D60 1,79 km 8

D65 1,79 km 8

D70 1,79 km 8

D16 2,12 km 8

D14 1,82 km 8

D12TR 1,56 km 7

D10RR 5

Palvelut

Kilpailukeskuksessa toimii ulkotiloissa kahvio, josta saa ostettua pientä purtavaa ja juomia. Lisäksi

kilpailukeskukseen saapuu Suunnistajan kauppa.

Pukeutuminen ja pesu

Kilpailukeskuksessa ei ole tarjolla pukeutumistiloja eikä peseytymismahdollisuutta.

WC

WC:t ovat päärakennuksessa (sisä WC:t) sekä matkalla lähtöön (bajamajat). Päärakennukseen ei saa mennä

sisälle nastareilla!

Kuntosarjat

Kilpailun aikaan ei ole tarjolla kuntorasteja poiketen alkuperäisestä kilpailukutsusta. Kuntorastit tarjolla

kansallisten maastossa ti 15.6.2021. Lisätiedot Visan nettisivuilta.

Terveysturvallisuusohjeet

Terveysturvallisuuden varmistamiseksi sekä järjestäjien että osallistujien puolelta huomioidaan seuraavat

asiat:

• Kisapaikalle tullaan vain terveenä! Jos olet kipeä, jää kotiin.

• Suosittelemme maskin käyttöä yli 12-vuotiaille muulloin kuin kilpailusuorituksen aikana.

• Lähdössä on maskeille tarkoitettu roska-astia.

● Järjestäjä tarjoaa maskin maaliin tullessa, muuten osallistujien tulee käyttää omia maskeja.

• Kilpailukeskuksessa ja lähdössä on tarjolla käsidesiä järjestäjän puolesta.

● Pidä turvavälit aina kuin mahdollista! Järjestäjä on huomioinut tämän mm. lähdön järjestelyissä ja

siinä, ettei erillistä tulostaulua ole. Kilpailijana huolehdi turvaväleistä mm., jos joudut jonottamaan

myyntipisteellä tai maalissa EMIT:n purkuun.

Iisalmen Visan suunnistusjaosto toivottaa kilpailijat tervetulleiksi Kevyt Olo -rasteille!


