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AM-oravapolkuviesti 2016 – Kilpailuohjeet
Aluemestaruuskilpailut

Ylistaro 28.5.2016

SÄÄNNÖT:
Kilpailuissa noudatetaan SSL:n suunnistuksen lajisääntöjä ja näitä järjestäjän ohjeita.
TOIMIHENKILÖT:
Kilpailunjohtaja:
Kilpailunvalvojat:
Ratamestari:
Tulospalveluvastaava:
Lähtöpäällikkö:
Kuulutus:
Info:
Ensiapu:

Petri Iloviita
Juha Nivukoski, LapVi
Tapio Karppi, LaihLu
Arto Puro-Aho
Eero Koski
Jukka Karhunen
Pauli Anttila
Asko Istolahti
Heikki Pitkänen

puh. 044 415 4388
puh. 045 128 3890
puh. 050 334 2080
puh. 050 312 2549
puh. 050 334 3280
puh. 050 523 7513
puh. 045 209 1299
puh. 044 061 4440
puh. 050 4365 956

Tuomarineuvoston jäsenet: Tommy Lemberg RaJu, Mika Rinta-Keturi RaJu ja Ulla Nivukoski LapVi.
MAASTO:
Kilpailumaastoa hallitsee laaja soranottoalue, jonka ympärillä on nopeakulkuista kangasmetsää.
KILPAILUKARTTA:
Tulostekartta 5/2016, koko A4 tai A5. Mittakaava RR ja TR 1: 7 500, muut sarjat 1: 10 000, käyräväli
2,5m. Päivitys/maastotyö: Juha Nivukoski 2015 ja 2016. Kartat ovat muovitaskuissa. Kilpailukartta on
nähtävillä lähtökarsinassa.
RASTIMÄÄRITTEET:
Kaikilla sarjoilla rastimääritteet on tulostettu karttojen etupuolelle, irrallisia rastimääritteitä ei ole
saatavilla.
LEIMAUS:
Kaikissa sarjoissa käytetään Emit-leimausta. Samaa Emit -korttia voi käyttää vain kerran saman kilpailun
aikana. Kortin toimivuuden voit tarkastaa mallirastissa olevalla leimasimella.
VUOKRAKORTIT:
Vuokrakortit noudetaan ja maksetaan infoon. Kortin vuokra on 5 €. Palauttamattomasta kortista
peritään 70 €.
TARKASTUSKORTTI:
Emit-tarkastuskortit (liuskat) saa seuramateriaalin mukana infosta, kysy seurasi vastuuhenkilöltä.
KILPAILUNUMEROT:
Kilpailunumerot ja hakaneulat ovat saatavilla kisakeskuksen infosta, nouto tapahtuu seuroittain (1henkilö noutaa seuran materiaalin). Numerot ja hakaneulat kerätään pois vaihdossa/maalissa.
Kadonneista numeroista peritään 10 € korvaus.
RADAT:
Radat on pyritty laatimaan maaston parhaita osia käyttäen. Ratapituudet on nähtävissä erillisestä
taulukosta. Kaikilla radoilla on sama maali.
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KIELLETYT ALUEET:
Pihamaa ja viljellyt pellot ovat kiellettyä aluetta.
RASTIT:
RR-sarjoilla rastit leimataan numerojärjestyksessä; RR1, RR2, RR3 jne. RR-tunnukset on merkitty
leimasintelineeseen ja rastilippuun. Muilla sarjoilla on käytössä normaalit rastitunnukset. Maastossa
rasteja on lähekkäin, joten tarkista koodi huolellisesti. Leimausta voit harjoitella kilpailukeskuksessa
olevalla mallirastilla. Viimeinen rasti on kaikilla sama.
JUOKSUJÄRJESTYS:
Juoksujärjestys on ilmoitettava IRMA:ssa perjantaina 27.5 klo 22.00 mennessä. Juoksujärjestyksen
muutoksia ei oteta enää kilpailupäivänä, kuin pakottavista syistä. (sairaus poisjäänti jne.)
LÄHDÖT

Lähtö tapahtuu yhteislähtönä kilpailukeskuksesta alkaen klo 10.00. Lähtöluettelot ovat luettavissa
Ylistaron Kilpa-Veljien suunnistajien kotisivuilla http://ykv-suunnistus.net/ 27.5.2015 ja kilpailupäivänä
kilpailukeskuksen tulostaululla.
Kulku/siirtyminen lähtö- ja vaihtoalueelle tapahtuu sisäänmeno portin kautta, jossa suoritetaan emitkortin nollaleimaus sekä mahdollisesti tarkastus. Emit-korttien nollausta varten pyydetään
ensimmäisten osuuksien kilpailijoita saapumaan portille viimeistään 20min ennen lähtöä. Kartat ovat
maassa lautoihin nidottuna, josta ne otetaan lähettäjän komentojen mukaan. Lähtöalueella on
nähtävissä kilpailukartta. Lähtö/vaihtoalueella on rajallinen verryttelymahdollisuus.
K-pisteelle on viitoitus ja se sijaitsee välittömästi lähdön jälkeen. K-piste on merkitty rastilipulla.
VIESTIN KULKU:
Viestissä käytetään hajontoja D16 ja H16 sarjoissa, H/D10 ja H/D13 sarjoissa ei ole hajontoja (RR+TR).
Viimeiseltä rastilta on viitoitus vaihtoon/maaliin, jossa suoritetaan leimaus. Kilpailijat luovuttavat
maaliin tultuaan kartan toimitsijoille. Vaihtoon tulijat siirtyvät karttatelineille, josta ottavat oman
joukkueensa seuraavan osuuden kartan ja luovuttavat sen vaihtopuomilla odottavalle kilpailijalle.
Ennen vaihtoalueelta poistumista luetaan emit-kortin tiedot leimantarkistuspisteessä ja sen jälkeen
palautetaan kilpailunumerot.
Vaihtopuomilta kilpailijat juoksevat K-pisteelle ja sen jälkeen omille hajontaradoilleen.
Kilpailussa viestinomainen lähettäminen lopetetaan erikseen ilmoitettavana aikana, jonka jälkeen on
yhteislähtö n. 15min kuluttua kuuluttajan ohjeiden mukaan. Ankkuriosuudella mahdollisen kiritaistelun
järjestyksen ratkaisee maalituomari maalin kohdalla (maalileimaus suoritetaan normaalisti n. 1m
maaliviivan jälkeen). Myös keskeyttäneet juoksevat maalin kautta.
VIITOITUKSET:
Loppuviitoitusta on ehdottomasti noudatettava! Rastireitti on merkitty maastoon valkoisella
muovinauhalla, joka erottuu maastossa hyvin. Kilpailussa käytetään vain yhtä siimaria.
MAALI:
Jokaisen kilpailijan on leimattava maalissa sijaitsevassa leimauspisteessä. Maalikarsinasta poistutaan
Emit-tarkastuspisteen kautta. Numerolaput kerätään maalissa. Kilpailukartat kerätään pois, kunnes
kaikki joukkueet ovat lähteneet ankkuriosuudelle (yhteislähtö).
VIESTIN KARTTOJEN PALAUTUS:
Karttojen palautuksesta kertoo kuuluttaja.
KESKEYTTÄNEET:
Keskeyttäneiden on ehdottomasti ilmoittauduttava maalissa.
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SARJAT JA RATAPITUUDET:
H10
H11-13
H16 (14-16)

RR-RR-RR
TR-RR-TR
Normaalit radat

1,4 / 2,1
TR=1,8 ja RR=1,4/2,1
2,9

D10
RR-RR-RR
D11-13
TR-RR-TR
D16 (14-16) Normaalit radat

1,4 / 2,1
TR=1,8 ja RR=1,4/2,1
2,9

TULOKSET:
Tulokset julkaistaan tulostaululla kilpailukeskuksessa ja kilpailun jälkeen järjestäjän nettisivuilla.
PALKINNOT:
Sarjojen kolme parasta joukkuetta palkitaan alueen mitalilla. D/H10-sarjoissa palkinnot kaikille
osallistujille. Palkinnot jaetaan tulosten selvittyä.
WC, PESU, PUKEUTUMINEN JA ENSIAPU:
WC:t ja pesu sijaitsevat kilpailukeskuksessa maasto-oloissa (lämmin vesi). Ensiapupiste on
kilpailukeskuksessa.
RAVINTOLA:
Kilpailukeskuksessa on kahvio ja makkaran myyntipiste.
Iloisia suunnistushetkiä

Ylistaron Kilpa-Veljet ry
1945 – 2016

