Kilpailuohjeet
(Alustavat, lopulliset kilpailuohjeet ilmoitustaululla)
Toimihenkilöt
Kilpailunjohtaja: Mika Jurvakainen
Ratamestari: Lasse Qvist & Harri Posti
Tulospalvelu: Aki Aunola, https://aa-ventures.fi/
Lähtö: Pekka Kontu
Maali: Aki Aunola
Kuulutus: Raimo Holappa
Info:
Kahvio: Hannuksen kyläyhdistys (käteismaksu)
Valvoja: Jari Lehtosaari (HaHe)
Tuomarineuvosto puheenjohtaja:
Jäsenet:

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton sääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita.
Kilpailukeskus
30 km Oulusta Kuusamoon päin. Osoite: Leipomontie 33
Kilpailumaasto
Kilpailumaasto on vaativaa korpimaastoa sisältäen korkeuseroja avokallioilla.
Kartta ja rastinmääritteet
Tulostekartta 6/2021. Mittakaava 1:7500/2,5 m, sarjoissa H/D8RR-H/D10RR, H/D12TR,
H/D12 1:5000/2,5 m. Kartat ovat muovisuojuksessa.
Rastimääritteet on tulostettu karttaan. Lauantaina lisäksi irralliset rastimääritteet saatavilla
lähtöpaikalla.

Lähdöt
Kilpailussa on lauantaina yksi lähtöpaikka. Ensimmäinen lähtö on lauantaina klo 12.00
Matkaa lähtöön on 1200 m. Viitoitus kilpailukeskuksesta. Sunnuntaina yhteislähdöt ovat
kilpailukeskuksesta, H/D10RR, H/D40 ja H/D50 klo 11.00 ja muut sarjat klo 13.00.
Lähdön toiminta
Sarjat H/D16●
●
●
●
●

Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan neljä minuuttia ennen lähtöaikaansa.
Kolme minuuttia ennen lähtöä tehdään Emit-kortin nollaus. Emit-kortin nollaus on
kilpailijan vastuulla.
Kilpailukartta on nähtävillä kaksi minuuttia ennen lähtöä.
Minuuttia ennen lähtöhetkeä kilpailija siirtyy oman karttansa viereen.
Kartan saa ottaa lähtöhetkellä. Lähdöstä on viitoitus K-pisteelle.

Sarjat H/D12 ja H/D14
4 minuuttia ennen lähtöä kilpailija kutsutaan nimellä lähtökarsinaan. Mallikartta nähtävillä.
Karttaan on merkitty lähtökolmio.
●
●
●
●

3 minuuttia ennen lähtöä tehdään Emit-kortin nollaus.
2 minuuttia ennen lähtöä keskittymistä kisaan
1 minuutti ennen lähtöhetkeä kilpailija siirtyy oman karttasankonsa viereen. H/D12 ja
14 sarjalaiset saavat ottaa kartan ja voivat alkaa tutustua rataansa.
Lähtö tapahtuu lähtökellon piippauksesta. Lähdöstä on viitoitus K-pisteelle.

RR-ja TR-sarjat
●
●
●
●
●

4 minuuttia ennen lähtöä kilpailija kutsutaan nimellä lähtökarsinaan, jossa RR- ja TRsarjojen kartat ovat näkyvillä ratoineen. Kartta on suunnattu lähtösuuntaan.
3 minuuttia ennen lähtöä nollataan Emit-kortti.
2 minuuttia ennen lähtöä RR-sarjalaisille annetaan kilpailukartta ja heitä opastetaan.
TR-sarjalaiset saavat myös oman kilpailukarttansa. Toimitsija opastaa tarvittaessa.
1 minuutti ennen lähtöä RR- ja TR-sarjojen kilpailijat voivat edelleen tutustua
rataansa.
Lähtö tapahtuu lähtökellon piippauksesta. Lähdöstä on viitoitus K-pisteelle.

Rastireittiradat
H/D8RR, H/D10RR ja H/D12TR ratojen reitti on merkitty maastoon valkoisella yhtenäisellä
nauhalla. Lähdössä opastaja näyttää kartalta lähtöpaikan ja osoittaa viitoituksen alkupään.
Rastireitillä (lauantai) on 6 rastia, jotka on merkitty koodein RR1, RR2, RR3, RR4, RR5 ja
RR6. Viimeinen rasti on sama kuin muilla radoilla. Viimeisellä rastilla on koodi RR6 sekä
koodi 100. Molemmat leimasimet antavat hyväksytyn tuloksen. Rastireittiradalla kilpailijaa ei
hylätä puuttuvasta tai väärästä leimauksesta, vaan hänelle tulee 10 min lisäaika jokaisesta
puuttuvasta tai väärästä leimauksesta.

Viestin lisäohjeet
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroita. Numeroita ei kerätä pois.
1. osuus SKANSKA
2. osuus KALEVA
3. osuus XEROX
Kilpailijat nollaavat itse Emit-korttinsa lähtö-/vaihtoalueelle mennessään. Lähdöstä/vaihdosta
edetään viitoitusta pitkin rastilipulla merkittyyn K-pisteeseen, josta jatketaan omille reiteille.
Vaihtoon tullessa suoritetaan vaihtoleimaus, jonka jälkeen vaihtopuomilta lähetetään
seuraava viestinviejä matkaan. Seuraava viestinviejä ottaa karttatelineeltä oman osuutensa
kartan kilpailunumeron perusteella. Lopuksi leimantarkistukseen. Tarvittaessa järjestetään
yhteislähtö. Ensimmäisen osuuden juoksijoiden tulee olla lähtöalueella emitin nollauksessa
viimeistään 10 minuuttia ennen lähtöä.

Sarjat, matkat, rastien lukumäärä
LAUANTAIN PITKÄ MATKA:

Rata

Matka

Rasteja

1

H21

8,74

25

2

D21/H35/H40/H45/H20

6,58

21

3

H50/H55/H18/D35/D40

5,28

18

4

H60/H65/D45/D20

4,71

16

5

D50/D55/D18

4,27

15

6

H70/H16/D60

3,50

13

7

H75/D65/D16

3,05

12

8

H14/D70/D75/D14

2,13

10

9

H80/H85/D80/D85

1,76

9

10

H/D12

1,64

8

11

H/D12TR

1,6

7

12

H/D10RR
H/D8RR

1,95

6

SUNNUNTAIN VIESTI:

Rata

Matka

1

H21

5,5-5,6

2

H90,H120,D21

4,1-4,2

3

H150,D90

3,5-3,6

4

H180,D120

3,3

5

H210,D150,KUNTO

2,8-2,9

6

D180,D210

1,7-1,8

7

H/D50

2,0-2,2

8

H/D40

1,7-1,8

9

H/D10RR

1,2

Kuntosuunnistusohjeet
Kuntosuunnistukseen osallistuminen mahdollista vain etukäteen ilmoittautumalla IRMA:n
kautta. Lauantaina lähtö klo 13-14 välillä. Ajanotto käynnistyy emitin nollaamisesta
lähtöpaikalla. Sunnuntaina kuntosarjan toiminta kuten kilpasarjoissakin.
Info ja opaspaalu
Info sijaitsee kilpailukeskuksessa. Opaspaalu sijaitsee infopisteen läheisyydessä.
Leimausjärjestelmä
Kilpailussa käytetään EMIT-leimausjärjestelmää. Käytä kortissasi tarkastusliuskaa.
Kaikki kilpailijat tarkastavat lähtöluettelosta oman EMIT-korttinsa numeron oikeellisuuden.
Virheellinen numero on muutettava infopisteessä. Vuokratun EMIT-kortin (5€) voi noutaa

infopisteestä. Tarkasta EMIT-korttisi toimivuus mallirastilla. Vuokratut EMIT-kortit
palautetaan infoon. Palauttamattomasta kortista veloitamme 70 €.
Rastit
Rastirakenteet ovat pääosin mallirastin mukaisia. Mallirasti on opaspaalun läheisyydessä.
Mallirastilla voi kokeilla emit-kortin toimivuuden. Maastossa on rasteja lähekkäin. Muista
tarkistaa koodit!
Pukeutuminen, pesu ja WC
Erillisiä pukeutumistiloja ei ole. Ei pesumahdollisuutta. WC kilpailukeskuksessa.
Kilpailunumerot
Pitkänmatkan kilpailussa ei käytetä kilpailunumeroja. Viestin numerot löytyvät infon
läheisyydestä narulta. Pitkän matkan kilpailussa EMIT-tarkistusliuskat ovat lähtöpaikalla.
Maali
Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. Viimeinen rasti on kaikilla sama. Viimeiseltä rastilta on
viitoitus maaliin. Viitoitusta on noudatettava. Maalissa suoritetaan maalileimaus, jonka
jälkeen kilpailija siirtyy EMIT-tarkistukseen. Karttoja ei kerätä pois maalissa. Muista reilu peli!
Muista turvaetäisyydet kun jonotat leimantarkastukseen. Maalissa ei ole tarjolla juomaa.
Maali suljetaan molempina päivinä klo 16.
Keskeyttäneet
Keskeyttänyt kilpailija juoksee normaalisti maaliin. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on
kilpailijan ilmoittauduttava välittömästi keskeyttämisen jälkeen maalissa toimitsijoille.
Itkumuuri sijaitsee tulospalvelussa maalissa.
Tulokset
Internetissä https://www.aa-ventures.fi/
Palkinnot
AM-mitalit kolmelle parhaalle sarjoissa H/D12-85. Keskitettyä palkintojen jakoa ei suoriteta,
vaan kilpailija voi noutaa mitalin infosta tulosten selvittyä. Sarjoissa H/D8-10RR ja H/D12TR,
palkitaan kaikki osallistujat muistopalkinnolla heti maaliintulon jälkeen. Järjestäjä ei toimita
mitaleja jälkikäteen.
Kisakahvila
Hannuksen kyläyhdistys pitää kisakeskuksessa kisakahvilan. Käteismaksu.
Ensiapu
Kilpailukeskuksessa.

Erityisohjeet virustartuntojen ehkäisemiseksi
Yleiset ohjeet
Älä saavu kilpailupaikalle, jos sinulla on flunssaa, ylähengitystieoireita tai vatsaoireita.
Huolehdi turvaväleistä.
Huolehdi käsihygieniasta.
Ohjeet kilpailua ennen ja kilpailun jälkeen
Jätä lähtökarsinassa riittävä välimatka kanssakilpailijoihin.
Vältä fyysisiä kontakteja kilpailun aikana.
Käytä käsidesiä maalissa emit-kortin purun jälkeen.
Kilpailupaikalla on järjestäjän puolesta tarjolla käsidesiä.

TERVETULOA KILPAILEMAAN!
Koskelankylän Riento ja Kiimingin Urheilijat

