Valio Play ®-suunnistus Kyröskoskella 19.8.2018
KILPAILUOHJEET

Säännöt, ohjeet
Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja näitä järjestäjien antamia ohjeita. Nämä
ohjeet ovat alustavat. Viralliset ohjeet löytyvät kilpailupäivänä kilpailukeskuksen
ilmoitustaululta.
Kilpailun johto
Kilpailunjohtaja:

Liisa Naskali, p. 050 379 0073

Ratamestari

Vesa Suonurmi ja Ennimaria Järventausta

Tulospalvelu:

Jussi Hannukainen

Maali:

Milja Asp

Lähtö:

Eeva Linnainmaa

Infon päällikkö:

Tarja Vanhatalo-Suonurmi

Kilpailun valvoja:

Tuomas Väinä (KanSu)

Tuomarineuvosto:

pj. Timo Saarinen (VaHa)

Maasto, radat:
Lähellä asutusta sijaitsevaa kangasharju, jossa kulkukelpoisuus ja näkyvyys hyvä. Paljon polkuja.
Pysäköinti:
Kilpailukeskuksessa, entisen tanssikeskus Suurlavan pysäköintipaikalla.
Kartta:
Tulostekartta. Mittakaava 1:7500. Kuvaus SSL:n ohjeen mukaisesti. Viisivärinen, 8/2018, koko A4 tai A5,
muovikotelossa, käyräväli 5 m.
Kilpailunumerot ja Emit-tarkastusliuskat
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa. Kilpailunumerot ja Emit-tarkistusliuskat ovat
kilpailukeskuksessa infon läheisyydessä. Huom. Omat hakaneulat. Kuntorastilaiset eivät käytä
kilpailunumeroa.
Kielletyt alueet
Maastossa sijaitsevat pihamaat ovat lajisääntöjen mukaisesti kiellettyjä alueita. Maastoon on merkitty
keltaisella muovinauhalla joitakin kiellettyjen alueiden (tonttien) reunoja. Mm. vanhan tanssilavan
rauniot on rajattu turvallisuussyistä kielletyn alueen nauhalla.

Ratapituudet ja rastien lukumäärä
SARJA
H/D 6RRS
H/D 8RRS
H/D 8RR
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14

Lähdöt:
Lähtöön on matkaa noin 300 metriä.
Lähtöön kutsutaan 5 minuuttia ennen lähtöaikaa.
K-piste on lähtöviivalla.
Rastimääritteet on painettu karttaan, paitsi RR-sarjalaisilla ei rastimääritteitä ole. Irrallisia
rastimääritteitä ei saatavilla lähtöpaikalla.

Lähdön toiminnot aikajärjestyksessä:
Viisi minuuttia ennen lähtöaikaa sinut kutsutaan lähtökarsinaan.
Neljä minuuttia ennen lähtöhetkeä siirryt seuraavaan lähtökarsinaan, jolloin tarkistetaan lähtöaika ja
emit-kilpailukortti.
Kolme minuuttia ennen lähtöä on kilpailukortin nollaus.
Kaksi minuuttia ennen lähtöä RR - ja 10-sarjan suunnistajat saavat kartan opastajalta, joka varmistaa
kartan suuntauksen sekä näyttää kartasta lähdön sijainnin, mallirastin ja viitoituksen alun. 12-vuotiaat ja
sitä vanhemmat tutustuvat mallikarttaan.
Yksi minuutti ennen lähtöhetkeä siirryt lähtöviivalle, joka on samalla K -piste. RR-suunnistaja tutustuu
saamaansa karttaan ja rataan. TR- ja 12-, 13- ja 14- sarjojen kilpailijat ottavat sarjansa mukaisen kartan ja
tutustuvat rataan.
Lähtömerkin kuultuasi aloitat suunnistuksen.
RR-sarjan kilpailijaa ei hylätä puuttuvan tai väärän leimauksen vuoksi, vaan hän saa 10 minuutin lisäajan /
virheellinen leimaus.
Maali
Viimeisellä rastilla on useita leimasimia, joissa yhdessä on RR-tunnus ja muissa numerotunnus. Voit
leimata millä tahansa rastien leimasimista. Viimeiseltä rastilta maaliin johtaa kaikille yhteinen viitoitus,
jota on noudatettava. Kilpailussa käytetään maalileimausta. Aika pysähtyy maalileimaukseen Emitleimasimella. Kilpailija on itse vastuussa maalileimauksestaan.
Maali suljetaan 1,5 tuntia viimeisen lähdön jälkeen.
Kilpailunumerot luovutetaan maalissa.
Kuntosarja:
Kunto 4 km
Kuntosarjoihin osallistuvat ilmoittautuvat infoon, maksavat siellä 11 euron osallistumismaksun ja saavat
maksusta tositteen. Kuntosarjojen lähtöpaikka on lähdön yhteydessä. Kuntosarjojen lähtöaika on klo
11.00-12.00 Maksutositetta vastaan saa kuntosarjan kartan lähtöpaikalta.
Emit-ohje
Kaikissa sarjoissa käytetään Emit-leimausjärjestelmää.
Tarkasta Kyrös-Rastin Internet-sivuilta tai kilpailukeskuksen tulostaululla esillä olevasta lähtöluettelosta,
että sinulle on merkitty oikea Emit-kortin numero. Virheellinen Emit-numero on vaihdettava infossa
ennen lähtöpaikalle siirtymistä. Virheellinen Emit-numero johtaa hylkäykseen.
Kaikki Emitiin liittyvät muutokset tehdään kilpailukeskuksen infossa. Emit-kortin tarkastus- ja nollauspiste
on opaspaalun luona. Lainaemitin voi vuokrata infosta, hinta 5 euroa. Palautus infoon.
Palauttamattomasta kortista veloitamme 80 euroa. HUOM: yhtä emit-korttia voi käyttää vain yhdellä
osallistujalla tässä tapahtumassa.
Tulokset ja väliajat
Tulostaulu sijaitsee kilpailukeskuksessa. Kilpailun jälkeen tulokset ja sarjoittaiset väliaikaluettelot tulevat
nähtäville Kyrös-Rastin Internet-sivuille www.kyros-rasti.fi.
Palkinnot
Kaikki osanottajat palkitaan Valio Play ® tuotteilla. Muiden kuin saattajasarjojen kolme parasta palkitaan
myös muistopalkinnoin. Palkinnot jaetaan kunkin sarjan tultua maaliin.

Pukeutuminen ja käymälät
Pukeutuminen kenttäolosuhteissa, ei pesumahdollisuutta. Käymälänä toimii vessavaunu.
Ensiapu
Ensiapupiste sijaitsee kilpailukeskuksessa. Maastossa ei ole ensiapupistettä.
Ravintola
Kilpailukeskuksessa toimii mainio kisaravintola, josta voi ostaa kahvia, pullaa, voileipiä, juomia, makkaraa
ja lättyjä. Lisäksi paikalla lakumyyjä.
URHEILULLISTA JA RIEMULLISTA PÄIVÄÄ HUMPPAKANKAALLA!

