KILPAILUOHJEET
Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton kilpailusääntöjä ja näitä kilpailuohjeita.

Koillis-Savon Rastipäivä 26.8.2017
KILPAILUN JOHTO
Kilpailunjohtaja
Ratamestarit:
- aikuiset
- lapset
Ratavalvoja
Tulospalvelu
Tiedottaja

Kimmo Kettunen
Hannu Koponen
Kimmo Kettunen
Tauno Partanen
Erkki Kettunen
Tuuli Väkeväinen

puh. 044 5610167
puh. 045 2318964
puh. 044 5610167
puh. 050 5926218
puh. 050 3075386
puh. 045 3594887

TUOMARINEUVOSTO
Puheenjohtaja Kauko Miettinen (SuoVa), jäsenet Risto Karjalainen (LipTa) ja Hannu
Heiskanen (SonPa).
KILPAILUKESKUS JA -MAASTO, RASTIT
Kilpailukeskus on osoitteessa Tiirantuvantie 73, 73500 Juankoski (Kuopio)
Maasto on täysin uusi, pääosin hyväpohjainen korpimaasto, pienet korkeuserot.
Kilpailussa on paikoin rasteja hyvin lähekkäin, joten kannattaa tarkistaa koodit!
INFO ja EMIT-KORTTIEN MUUTOKSET
Infopiste on avoinna 10.30–14.30. Info luovuttaa vuokratut Emit-kilpailukortit, käteismaksu.
Emit-kortin vuokra on 5 € / kpl, palauttamattomasta Emit-vuokrakortista peritään 80 €.
Emit-numeron muutokset tai korjaukset on ilmoitettava Infoon klo 11.30 mennessä.
MATKAT, KILPAILUNUMEROT ja EMIT-TARKISTUSLIUSKAT
Matkat, kilpailunumerot, Emit-numerot ja lähtöajat selviävät sarjakohtaisista lähtöluetteloista.
Numerot ovat narulla, ravintolarakennuksessa ja hakaneulat sekä Emit-tarkistusliuskat siinä
vieressä. Emit-tarkistusliuskaan kirjoitetaan oma kilpailunumero. Palauttamattomasta
numerosta peritään 20 €.
KARTAT, RASTINMÄÄRITTEET ja MALLIRASTI
Kartat: 1:10 000, koko A4, 5-värinen tuloste, käyräväli 5 m, 7/2017
- Sarjat H/D 50–85: 1:7500, A4, 5-vär. tuloste, käyräväli 5 m, 7/2017
- TR- ja RR: 1:7500, A5, 5-värinen tuloste, käyräväli 5 m, 7/2017
Rastinmääritteet ovat ainoastaan kilpailukartoissa. Kartat ovat muovikoteloissa.
Opaspaalun luona on mallirasti, jossa Emit-kortin toimivuuden tarkistusta varten 0-leimasin.
LEIMAUS, LAINAKORTIT ja EMIT-NUMERON MUUTOKSET
EMIT. Vastuu Emitin numeron oikeellisuudesta on kilpailijalla. Emitiä ei tarkisteta lähdössä
(lajisääntö 11.518). Emit-kortin numeroa koskevat muutokset tai korjaukset, on tehtävä
infoon viimeistään klo 11.45 mennessä.
Lainakortit lunastettavissa Info-pisteestä - tarkista vielä korttisi numero lähtöluettelosta.

LÄHTÖAJAT, OPASTUKSET LÄHTÖIHIN
Ensimmäiset lähdöt ovat klo 12.00, muut lähtöajat selviävät sarjakohtaisista lähtölistoista.
Lähtöön 1 (aikuiset ja nuoret) on matkaa n.1,3 km, punainen viitoitus alkaa opaspaalulta.
Lähtökarsinaan kutsutaan 4 min ennen lähtöä, Emit nollataan 3 min ennen lähtöä jne.
Lähtöön 2 (TR ja RR) on matkaa noin 200 m, punainen viitoitus alkaa opaspaalulta.
Lähdön 2 lähtöjärjestelyt on selitetty kohdassa: ERILLISET OHJEET LASTEN RADOILLE.
Kummassakaan lähdössä ei ole WC:tä.
MAALI, KESKEYTTÄNEET, HYLKÄYKSET ja ENSIAPU
Maaliviivalla tulee suorittaa Emit-kortin maalileimaus, joka pysäyttää ajanoton.
Keskeyttäneiden tulee ehdottomasti ilmoittautua maalissa ja luetuttaa Emit-korttinsa.
Hylkäykset, jotka johtuvat vääristä tai puuttuvista leimauksista, käsitellään maalissa.
Myös ensiapu on kilpailukeskuksessa, info-pisteen vieressä.
PYSÄKÖINTI
Kilpailukeskuksessa pellolla, matkaa keskukseen 200 - 300m.
PALKINNOT
Palkinnot jaetaan kilpailukeskuksessa tulosten valmistuttua.
TULOKSET
Tulostaulu on kilpailukeskuksen ilmoitustaululla, kilpailukeskuksessa ei ole kuulutusta.
Tulostaulun lisäksi tulokset tulevat nettiin (viimeistään illalla): https://saynsa.fi/kilpailut
Kilpailussa käytetään EResults Live -palvelua, jos nettiyhteys kisapaikalta toimii hyvin.
Palveluun pääset kirjoittamalla selaimen osoiteriville: http://www.oriento.fi/#/eresultslive
Valitse: Tuotteet > EResults Live > Lue lisää, käynnistä Live, lue ohjeet, valitse kilpailu.
RAVINTOLA
Ravintolassa on tarjolla mm. kahvia, mehua, teetä ja makkaraa yms. Vain käteismaksu.
PUKEUTUMINEN
Pukeutumiseen on käytettävissä katettuja tiloja, mutta muuallakin voi ja saa pukea.
PESEYTYMINEN
Pesupaikat kisakeskuksen lähellä järven rannassa, sankopesu, katso opastus opaspaalulta.
Naisten ja miesten pesupaikat eri kohdissa.
Molemmille pesupaikoille on keltaiset viitoitukset, jotka alkavat opaspaalulta.
LÖYTÖTAVARAT
Infosta klo 11-14.30 ja sen jälkeen puhelimesta 044 5610167

TERVETULOA SÄYNEISEEN !

Säyneisen Salpa

ERILLISET OHJEET LASTEN RADOILLE (H/D10RR, H/D12TR)
NUMEROT, KARTTA, RASTINMÄÄRITTEET ja EMIT-TARKISTUSKORTTI
Kaikki käyttävät rintaan kiinnitettäviä numerolappuja, jotka löytyvät kilpailukeskuksesta.
Sarjan H/D12TR kartoissa on rastinmääritteet karttaan painettuna.
Kartan koko: TR ja RR-sarjoilla A5, mittakaava 1:7500, käyräväli 5 m
Emit-tarkistusliuskoja on saatavissa numeroiden jakopisteestä (kilpailukeskuksessa),
liuskaan kirjoitetaan oma kilpailunumero.
LÄHTÖPAIKKA JA LÄHTÖJÄRJESTELYT
Lapset (H/D10-12) lähtevät lähdöstä 2, matkaa n. 200 m. Lähtöön vie punainen viitoitus.
Lähtökarsinaan kutsutaan lähtöajalla ja nimeltä 5 minuuttia ennen lähtöluettelossa olevaa
lähtöaikaa. Jos myöhästyt lähtöajastasi, ilmoittaudu kilpailijoita kutsuvalle toimitsijalle.
Sarjoihin H/D10RR osallistuvat voivat tutustua kilpailukarttaansa, jossa on rata näkyvissä
kokonaan, 2 minuutin ajan. Sarjoihin H/D12TR osallistuvat voivat tutustua kilpailukarttaansa,
jossa on rata näkyvissä kokonaan, 1 minuutin ajan. Kartat ovat valmiiksi maaston mukaan
suunnattuna.
3 minuuttia ennen lähtöä; Emit-korttisi nollataan.
2 minuuttia ennen lähtöä: Opastaja antaa kilpailukartan RR-sarjalaisille ja opastaa heitä.
TR-sarjojen kilpailijat voivat tutustua karttapohjaan, jossa näkyy K-piste (eli lähtöpiste).
1 minuutti ennen lähtöä: RR-sarjalaiset siirtyvät lähtöviivalle tutustumaan itsenäisesti
kilpailukarttaansa.
TR-ratojen kilpailijat saavat ottaa kilpailukarttansa ja tutustua siihen lähtöviivalla minuutin
ajan.
RASTIREITIN RASTIT JA SIIMARI
Kaikki H/D10RR sarjojen rastit ovat siimarin varrella. Siimari on merkitty karttaan oranssilla
viivalla. Huom. Siimari tekee maastossa jyrkkiäkin mutkia, joten kannattaa olla tarkkana!
Maastossa siimari on yhtenäinen valkoinen muovinauha.
Siimari alkaa lähdöstä, kulkee RR-rastien kautta ja päättyy maaliin. Tietysti oikoa saa… …
Rastireitin rasteilla rastilipussa ja rastipukissa on RR-tunnus (RR1, RR2, RR3, RR4 jne.).
Rastireitin kilpailijaa ei hylätä puuttuvasta tai väärästä leimauksesta. Jokaisesta puuttuvasta
tai väärästä leimauksesta lisätään loppuaikaan 10 minuuttia.
TUKIREITTI
Sarjojen H/D12TR siimari on sama kuin rastireittiläisillä (ks. edellä, kartassa oranssi viiva).
VIIMEINEN RASTI JA MAALI
Kaikkien sarjojen (myös RR) viimeinen rastipiste on sama. Rastipisteessä on kaksi Emitleimasinta (RR6 sekä koodi 100). Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin, jossa tulee vielä
tehdä maalileimaus. Kaikki leimausten epäselvyydet käsitellään maalissa.
Huom. Kilpailukeskuksen lähellä olevilla pelloilla saa (poikkeuksellisesti) juosta, joten niiden
kautta voi tehdä halutessaan ”oikoja”. Muut pellot (ns. pistepellot) ovat kiellettyä aluetta.
ONNEA KILPAILUUN!

Säyneisen Salpa

