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45. Sisä-Suomen Rastipäivät 29.–30.6.2012, Viitasaari

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton kilpailusääntöjä ja näitä järjestäjien ohjeita.

Kilpailukartta

Kuusivärinen 06/2012, mittakaava 1:10 000, käyräväli 5 m. Kaikissa sarjoissa käytetään tulostekarttoja. Kartan koko on sarjasta riippuen A3, A4

tai A5. Kartta on muovikotelossa. Mallikartta on nähtävillä lähtöpaikoilla. Tutustukaa mallinkartan merkintöihin. Viime hetken tiedot ovat

merkattuina niihin. Karttoja ei kerätä pois maalissa.

Maasto

Kilpailumaasto on vaihtelevaa ja hyväkulkuista metsämaastoa – aikuisten radoilla paikoin pienipiirteistä ja suurilla korkeuseroilla.

Kielletyt alueet

Pistepellot ja piha-alueet ovat kiellettyjä alueita. Lisäksi maastossa on erikseen merkittyjä kiellettyjä alueita. Kiellettyjä alueita valvotaan

maanomistajien toimesta. Kielletyille alueille meneminen johtaa kilpailijan hylkäämiseen. Kilpailumaastoon ei saa mennä muulloin kuin

kilpailusuorituksen aikana.

Rastit, leimausjärjestelmä ja Emit-kortit

Mallirasti on nähtävillä opaspaalun vieressä. Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Kilpailija on itse vastuussa Emit-korttinsa

toimivuudesta. Maastoon ei päästetä kilpailijaa, jonka Emit-kortti ei toimi. Kilpailija joka lähtee maastoon muulla kuin lähtölistaan merkityllä emit-

kortilla hylätään, jollei muutoksesta ole ilmoitettu infoon ennen lähtöä. Samaa emit-korttia saa käyttää kilpailussa vain kerran. Tarkista Emit-korttisi

toimivuus mallirastilla. Toimivia Emit-kortteja on mahdollisuus vuokrata infosta hintaan 5 €/päivä. Emit-numeron muutos infossa maksaa 3 €.

Tarkista Emit-numerosi lähtöluettelosta ja tarvittaessa käy vaihtamassa Emit-numerosi infossa ennen lähtöpaikalle lähtöä.

Juoma- ja ensiapupaikat

Juomarastit on merkitty rastinmääritteeseen. Ensiapupiste löytyy kilpailukeskuksesta sekä lauantaina myös maastosta. Maaston ea-piste on

merkitty karttaan. Juomarasteja on useita, ja ne eivät ole miehitettyjä. Hanallisessa astiassa on tarjolla vettä. Astian vieressä on mukeja.

Käytäthän vain 1 mukin ja jätät sen rastille – EI MAASTOON.

Lähtöluettelot

Lähtöluettelot ovat nähtävissä tulostauluilla ja lähtöpaikoilla.

Lähdöt

Ensimmäinen lähtö perjantaina on klo 18:30 ja lauantaina klo 11.00. Kaikkien lähtöjen viitoitukset alkavat opaspaalulta. Viitoitukselta ei saa

poiketa. Suurelta osin viitoitus on maantien tai polun reunassa. Opastus maantieltä eri lähtöihin tapahtuu opasnauhoin. Muistakaa oman

turvallisuutenne vuoksi kulkea viitoituksen osoittamassa tien reunassa.

Lähtö 1, matkaa perjantaina 100m ja lauantaina 800 m, sininen nauha

Lähtö 2, matkaa perjantaina 200m ja lauantaina 500 m, keltainen nauha

Sarjat, lähtöpaikat ja ratapituudet (pe-la)

H21A 1 5,11 10,60

H21B 1 3,28 6,29

H21C 1 2,02 3,12

H35 1 4,29 8,79

H40 1 4,05 7,52

H45 1 3,96 6,78

H50 1 3,28 6,29

H55 1 2,69 5,45

H60 1 2,77 5,32

H65 1 2,56 4,60

H70 1 2,40 4,14

H75 1 2,02 3,12

H80 1 1,94 2,25

H85 1 1,94 2,25

H20 1 4,29 8,79

H18 1 3,96 6,78

H16 2 2,73 5,12

H14 2 2,34 3,80

H13 2 2,19 3,08

H12 2 1,76 1,73



H12TR 2 1,76 1,73

H10RR 2 1,69(2,30) 1,83(2,28)

D21A 1 4,05 7,52

D21B 1 2,54 4,60

D21C 1 1,94 2,25

D35 1 3,28 6,29

D40 1 2,77 5,32

D45 1 2,56 4,60

D50 1 2,40 4,14

D55 1 2,40 4,14

D60 1 2,02 3,12

D65 1 2,02 3,12

D70 1 1,94 2,25

D75 1 1,94 2,25

D20 1 3,96 6,78

D18 1 2,69 5,45

D16 2 2,73 5,12

D14 2 2,34 3,80

D13 2 2,19 3,08

D12 2 1,76 1,73

D12TR 2 1,76 1,73

D10RR 2 1,69(2,30) 1,83(2,28)

Kunto-A 1 5,32

Kunto-B 1 3,12

Kilpailunumerot, Emit-tarkistuslipukkeet ja rastinmääritteet

Kaikissa sarjoissa käytetään kilpailunumeroa, jotka ovat saatavana lähtöpaikoilta. Omat hakaneulat. Emit-tarkistusliuskat ovat lähdössä. Emit-

tarkistuslipukkeeseen kilpailija kirjoittaa sarjansa ja kilpailunumeronsa. Rastinmääritteet on painettu karttaan ja erilliset rastinmääritteet ovat

saatavana lähtöpaikoilla. Rastikoodia ei ole tulostettu rastinumeron viereen missään sarjassa. Rastinmääritteitä varten ei ole kiinnitystarvikkeita tai

suojuksia. Kilpailunumeroa ei saa taittaa. Kilpailunumerot kerätään pois maalissa perjantaina niiltä kilpailijoilta, jotka eivät kilpaile lauantaina.

Lauantaina numerot kerätään pois kaikilla kilpailijoilta.

Lähdön 1 toiminta

Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan neljä minuuttia ennen lähtöaikaansa. Kolme minuuttia ennen lähtöä on 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. Lähtö tapahtuu perjantaina K-pisteeltä. Lauantaina lähdöstä on viitoitus K-pisteelle.

Lähdön 2 ohjeet

Lähdöstä 2 lähtevät H/D16 ja sitä nuoremmat sarjat. Lähdössä ovat kilpailunumerot ja Emit-tarkistusliuskat. Rastimääritteet on painettu karttoihin

ja erilliset rastinmääritteet ovat saatavana lähtöpaikoilla. Omat hakaneulat.

4 minuuttia ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan nimellä ohjausasemalle, jossa RR- ja TR-sarjojen kartat ovat näkyvillä ratoineen ja muiden

sarjojen karttoihin on piirretty K-piste (ei koko rataa). Ohjausasemalla on opastaja, joka neuvoo tarvittaessa ja ohjaa tutustumaan mallikarttoihin.

3 minuuttia ennen lähtöaikaa nollataan Emit-kortti.

2 minuuttia ennen lähtöaikaa RR-sarjalaisille annetaan kilpailukartta ja heitä opastetaan. TR-sarjalaiset saavat myös oman kilpailukarttansa. Muilla

sarjoilla on nähtävillä mallikartta, johon on merkitty K-piste.

1 minuutti ennen lähtöaikaa H/D12-sarjalaiset ja vanhemmat saavat itse ottaa kilpailukarttansa sarjatunnuksella merkitystä ämpäristä ja katsoa

sitä. RR- ja TR-sarjalaiset voivat edelleen tutustua rataansa.

Lähtö tapahtuu K-pisteeltä eli lähtöpaikka on sama kuin lähtökolmio.

Rastireitti- ja tukireittisarjojen erillisohjeet

Rastireittiradoissa (RR) on karttaan merkitty viitoitus, jonka varrella rastit ovat. Maastoon tämä viitoitus on merkitty yhtenäisellä valkoisella

nauhalla. Viitoitukselta saa poiketa. Rastit ovat mallirastin mukaisia ja rastilipuissa on joka sivulla RR1, RR2 jne. tunnukset. Myös

leimasinlaudassa on tämä sama tunnus. Rastit on leimattava numerojärjestyksessä.

Tukireittiradan (TR) viitoitus on sama kuin rastireitin viitoitus. Rastit ovat hieman erillään viitoituksesta ja ne on merkitty tavallisin numerotunnuksin.

Tarkista rastimääritteistä numerokoodien vastaavuus.

Viimeinen rasti on sama kaikilla kilpailijoilla. Rastilla on useita leimasimia, joissa yhdessä on RR-tunnus ja muissa numerotunnus. Voit leimata

millä tahansa viimeisen rastin leimasimista. Viimeiseltä rastilta maaliin johtaa kaikille yhteinen viitoitus, jota on noudatettava. Maaliviivalla

suoritetaan vielä maalileimaus. Kustakin virheellisestä tai puuttuvasta leimauksesta RR-sarjalaisen aikaan lisätään 10 minuuttia, eikä suoritusta



hylätä. Tukireitillä (TR) virheellinen leimaus johtaa hylkäykseen.

Maali

Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin, jossa on maalileimaus. Sen jälkeen kilpailija jatkaa leimantarkastukseen, jossa Emit-kortti luetaan.

Epäselvät suoritukset selvitetään heti tulospalveluvaunussa. Maali suljetaan perjantaina klo 20.30 ja lauantaina klo 14.30.

Keskeyttäminen

Keskeyttäneiden kilpailijoiden on ilmoittauduttava maalissa tai välitettävä tieto keskeytyksestä maaliin.

Kuntosuunnistus ja Rastiralli

Lauantaina on mahdollisuus osallistua kuntosuunnistukseen (radat noin 3 km ja 5 km) sekä Rastiralliin RR – radalla 5 min kilpasarjojen lähtöjen

jälkeen. Ilmoittautuminen näihin tapahtuu Infossa, kuntosuunnistus 10 € ja Rastiralli 5 €. Infosta sekä kuntosuunnistajat että rastirallilaiset saavat

keltaisen rintanumeron, joka kiinnitetään hakaneuloilla rintaan. Numeroa vastaan saa lähdöistä Rastiralli- tai kuntosuunnistuskartan.

Kuntosuunnistuksen lähtö on Lähtö 1 ja Rastirallin lähtö 2. Maali on sama kuin kilpasarjoissa; kuntosuunnistajat ja rastirallilaiset eivät kuitenkaan

tee maalileimausta. Mahdollisuus myös vuokrata Emit 5 €/päivä. Kuntosuunnistus- ja RR -lähdöt ovat avoinna lauantaina klo 13.00 saakka.

Rastiralliin osallistujat palkitaan maalissa osallistumispalkinnolla. Rintanumerot kerätään pois maalissa kuntosuunnistajilta ja rastirallilaisilta.

KILPAILUKESKUSTOIMINNOT
Tulostaulu

Sijaitsee kilpailukeskuksessa. Tulokset ovat nähtävissä kisojen jälkeen myös kisasivuilla.

Palkintojen jako

Palkintojen jako suoritetaan kuuluttajan ohjeiden mukaan henkilökohtaisessa kilpailussa kaikissa sarjoissa tulosten selvittyä palkintojen

jakopaikalla. Kaikissa sarjoissa palkitaan 3 parasta. Kaikki H/D10RR-sarjalaiset palkitaan lisäksi osallistumispalkinnolla molempina päivinä.

WC ja jätehuolto

WC:t sijaitsevat kilpailukeskuksen läheisyydessä, opastus info-paalulta. Lähdöissä ei ole WC:itä.

Pesu

Pesu on ulkona paikoituksesta kilpailukeskukseen johtavien teiden risteyksessä. Lämmin vesi.

Ravintola

Tarjolla on molempina päivinä makkaraa, kahvia, pullaa ja virvokkeita – lauantaina myös muurinpohjalettuja. Kymönkosken keskustassa on

palveleva kyläkauppa, josta voi ostaa makeisia, jäätelöä, paikallisten yrittäjien leivontatuotteita ym.

Muksula

Muksula kilpailukeskuksessa maasto-olosuhteissa, ja siitä ei peritä maksua. Muksula on avoinna perjantaina klo 18–20 ja lauantaina klo 11.00 –

14.00.

Ensiapu

Ensiapupiste löytyy kilpailukeskuksesta sekä lauantaina myös maastosta. Maaston ea-piste on merkitty karttaan.

Paikoitus

Tienvarsipysäköinti, matkaa kilpailukeskukseen enintään 0,6 km. Ei paikoitusmaksua.

TOIMIHENKILÖT

Kilpailunjohtaja Risto Solismaa

Varajohtaja ja turvallisuuspäällikkö Lauri Myllynen

Tiedottaja Pirjo Kauppinen

Info Pirjo Kauppinen

Tulospalvelu Rauno Haarala

Kilpailunvalvoja Eino Rantala (SaPu)

Ratamestariryhmä Tero Leppämäki ja Jari Holm

Tuomarineuvosto, Jaakko Reini (TikSu)

Tuomarineuvosto, Keijo Sivill (XE4)

Tuomarineuvosto, Anneli Jämsen (LoHiRa)
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