KOMPASSI-CUP YLISTARON KOKKOOKANKAALLA 27.7.2021

KILPAILUOHJEET
Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä, THL:n ja AVI:n suosituksia, järjestäjän
laatimaa terveys turvallisuusohjetta sekä näitä kilpailuohjeita. Kilpailuohjeet ovat alustavat
ja niihin voi tulla vielä tarkennuksia.
Toimihenkilöt
Kilpailunjohtaja: Hanna Helander, 040 8464 316
Ratamestari ja tulospalvelu: Arto Puro-Aho
Kilpailun valvoja: Juha Nivukoski
Tuomarineuvosto:

Jarkko Rajala, RaJu (pj.)
Minna Rotola-Pukkila, KauKa
Merja Högnäsbacka, PoRa

Kilpailijoita pyydetään huomioimaan Koronaturvallisuuden varmistamiseksi
seuraavat ohjeet:
Kilpailijoita pyydetään saapumaan kilpailuun perhekunnittain. Pysäköintialueella ja sieltä
kilpailukeskukseen siirryttäessä sekä kilpailukeskuksessa pyydämme huolehtimaan
riittävistä turvaväleistä. Paikalle saapuvien vanhempien ja lasten ohjaajien määrä
pyydetään minimoimaan. Pyydämme kilpailijoita välttämään kilpailukeskuksessa
oleskelua, siirtyminen mahdollisuuksien mukaan lähtöön suoraan pysäköinnistä.
Suosittelemme kasvomaskin käyttöä.
Käsidesiä on tarjolla lähdössä, maalin jälkeen, ennen ja jälkeen leimantarkistuksen sekä
wc-tilojen yhteydessä. Kilpailijoita pyydetään huolehtimaan käsihygieniasta. Turvavälit
tulee säilyttää maaliin saapumisen jälkeen ja leimantarkistuksessa. Kilpailijoita pyydetään
siirtymään leimantarkastuksen kautta suoraan pysäköintialueelle.
Kilpailuun saa tulla ehdottomasti vain terveenä!

Kilpailukeskus ja pysäköinti
Kilpailukeskus sijaitsee, navigointiosoite Leipimaantie 254, Ylistaro. Ylistaron suunnalta
tultaessa opastus Lapuantieltä Untamalantielle. Härmästä tultaessa Leipimaantieltä
saakka. Pysäköinti kilpailukeskuksen läheisellä pellolla, matka n. 400m. Liikenteenohjaajia
on paikalla. Ei maksua.
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Avoin kangasmaasto ja polut antavat hyvät puitteet lasten ja nuorten radoille. Kartta
kuusivärinen, päivitetty 2021. Kartan mittakaava on 8-12 sarjoissa 1:7500 ja 14-16 sarjoilla
1:10 000. Kartta on muovikotelossa. Karttoja ei kerätä maalissa pois. Kilpailijoilta
edellytetään reilun pelin henkeä, karttaa ei saa näyttää maastoon lähtemättömälle
kilpailijalle.

Rastinmääritteet ja tarkistusliuskat
Rastinmääritteet ovat painettu karttoihin, irrallisia rastinmääritteitä ei ole tarjolla.
Tarkistusliuskoja on saatavilla lähdössä.

Info
Liikkuva Info 040 5177 483/Päivi sijaitsee kilpailukeskuksessa/maalin läheisyydessä.
Ilmoita infoon mahdolliset Emit-korttien muutokset ennen suoritusta. Emit-vuokrakortit
lunastetaan infosta, hinta 5 euroa. Palauttamattomasta emit-kortista veloitetaan 80 euroa.

Lähtö
Vapaat lähtöajat klo 17:00-18:30 välisenä aikana. Lähtöpaikka sijaitsee kilpailukeskuksen
yhteydessä. Lähtöön ei kutsuta, vaan lähtökarsinaan voi astua, kun edellinen on siirtynyt
eteenpäin. Kilpailussa käytetään lähtöleimausta.
Lähtöön on neljä minuuttia: Lähtökarsinan ensimmäisessä osassa ovat sarjojen H/D8RR,
H/D8RRS, H/D10RR, H/D10RRS ja H/D12TR kartat ratoineen nähtävillä. Muiden sarjojen
mallikarttoihin on piirretty K-piste. Kartat ovat suunnattuna. Karsinassa on aikuinen
opastamassa suunnistajia omille kartoilleen.
Kaksi minuuttia ennen lähtöä RR-suunnistaja saa kartan opastajalta, joka varmistaa kartan
suuntauksen sekä näyttää kartasta lähdön sijainnin ja RR-suunnistajalle viitoituksen alun.
TR-suunnistaja tutustuu mallikarttaan, jossa on rata piirrettynä. Sarjoissa H/D12-14
suunnistavat saavat tutustua mallikarttaan, jossa on K-piste merkittynä.
Yksi minuutti ennen lähtöhetkeä siirrytään lähtöviivalle, joka on samalla K-piste. H/D12- ja
H/D14-sarjalaiset saavat kartan.

Kaikissa sarjoissa viisi sekuntia ennen lähtöä Emit-kortti asetetaan lähtöleimasimeen ja
H/D16-sarjalaiset saavat ottaa kartan lähtöhetkellä. Lähtökellon merkistä kilpailija irrottaa
Emit-kortin leimasimesta ja lähtee matkaan. Saman ikäsarjan osallistujille pidetään
minuutin lähtövälit.

Mallirasti ja emit-kortin tarkastus
Mallirasti sijaitsee infon lähellä. Mallirastin leimasimella voi tarkistaa emit-kortin
toimivuuden! Kilpailija vastaa, että käyttää Irmaan ilmoitettua toimivaa korttia. Väärällä
emit-kortilla osallistuvat hylätään.

Rastireitin ja tukireitin lisäohje
Rastireittiradoissa (RR) karttaan on merkitty viitoitus, jonka varrella rastit ovat. Maastoon
tämä viitoitus on merkitty yhtenäisellä valkoisella nauhalla. Viitoitukselta saa poiketa.
Rastit ovat mallirastin mukaisia ja rastit on merkitty tunnuksella RR1, RR2, RR3 jne. Rastit
ovat leimattava numerojärjestyksessä. RR-sarjan kilpailijaa ei hylätä puuttuvan tai väärän
leimauksen vuoksi, vaan hän saa 10 minuutin lisäajan jokaisesta puuttuvasta tai
virheellisestä leimauksesta.
Tukireittiradan (TR) viitoitus on sama kuin rastireitin viitoitus, jota kilpailija voi käyttää
tukena suunnistaessaan. Rastit eivät ole viitoituksen varrella. Rastit on merkitty tavallisin
numerotunnuksin. Tarkista rastimääritteistä oikea numerotunnus. TR-sarjan kilpailijalla
puuttuva leimaus johtaa hylkäykseen.

Maali
Maali on kilpailukeskuksessa. Kaikilla sarjoilla on sama viimeinen rasti, josta on viitoitus
maaliin. Viitoitusta on noudatettava, maalilinjalla on maalileimaus. Sarjojen keskeyttäneet
tulevat maalin kautta ja ilmoittautuvat maalissa.

Wc:t ja pesu
WC:t ovat kilpailukeskuksessa. Kilpailukeskuksessa ei ole pesupaikkaa. Palan matkaa
kilpailukeskuksesta pohjoiseen, osoitteesta Leipimaantie 338, sijaitsee Seinäjoen Riviera,
Kokkokankaan uimamonttu.

Tulokset ja palkinnot
Tulokset Rastilippu.fi-palvelussa, epäviralliset online-tulokset. Kilpailun jälkeen viralliset
tulokset väliaikoineen kilpailusivulla.
Kaikki palkitaan maaliin tullessa.

Ensiapu
Ensiapu on kilpailukeskuksessa, numerosta 040 5096 328/Eija

Kisakahvio
Kilpailukeskuksessa on pieni kioski. Vain käteismaksu.

TERVETULOA!
Ylistaron Kilpa-Veljet ry

