Kilpailuohje
Oravapolkukilpailu
Ti 11.6.2019 viesti
Lopulliset kilpailuohjeet ovat nähtävillä ilmoitustaululla kilpailukeskuksessa.
Säännöt
Kilpailuissa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita.
Kilpailun johto, ratamestarit, valvoja, tulospalvelu, kuulutus, info, tiedotus ja
tuomarineuvosto:
Kilpailun johto: Kari Kantanen 050 0132076
Ratamestariryhmän johtaja:Asta Kuntsi
Tulospalvelu: Kari Kantanen
Kuulutus: Raimo Kauppinen
Info: Johanna Holm 040 7495793
Tiedotus: Johanna Holm
Valvoja: Petri Moisio SaPu
Tuomarineuvosto:_ _ _
Kilpailukartta
Kilpailukartta on valmistunut 6/2019. Kartan mittakaava on 1:7500 . Käyräväli on 5 metriä.
Kartan koko on A4.
Kartta on tulostekartta ja se on muovikotelossa. Kartat kerätään vaihdossa.
Rastinmääritteet
Rastinmääritteet ovat kartassa.
Maasto
Kilpailu käydään Savivuoren virkistysalueella.Alueella pururataverkosto ja paljon muita
pienempiä polkuja.Frisbiigolfrata sijaitsee kyseisellä alueella.Heittopaikan ja korin välillä
polkuja hyvinkin runsaasti,joita ei ole kaikkia kartassa. Frisbeegolfin heittopaikka merkitty
mustalla ympyrällä (o),frisbeegolfin maalikori merkitty mustalla rastilla (x).

Kilpailunumerot
Kilpailunumerot käytössä. Kilpailunumerot ja hakaneulat ovat kilpailukeskuksessa
tulostaulun vieressä. Kilpailunumerot kerätään pois maalissa kilpailun jälkeen.
Viitoitukset
Viitoitukset alkavat parkkipaikalta.
Peseytyminen ja wc:t
Parkkipaikan läheisyydessä urheilukentän pukutilat (suihkut).Wc:tä ei
kilpailukeskuksessa.Parkkipaikan wc kilpailukeskuksesta 500m.

Mallirasti
Mallirasti, jossa voi testata emit-kortin toiminnan, on kilpailukeskuksessa.
Emit-kilpailukortit
Kilpailija on velvollinen tarkastamaan emit-numeronsa lähtöluettelosta. Jos numero ei
täsmää, kilpailijan tulee selvittää asia infossa . Lainakortin (hinta 5 €) voi noutaa infosta,
jonne se on myös palautettava kilpailun jälkeen. Palauttamattomasta lainakortista peritään 60
euron maksu.
Kilpailija on itse vastuussa Emit-korttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää
ilmoittautumisessa mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei tarkista kilpailijan emitkortin numeroa ennen lähtöä. Jos kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua
elektronista kilpailukorttia, suoritus hylätään (SLL sääntö 11.518).
Emit-tarkistusliuska
Emit-tarkistusliuskoja on saatavilla lähdöissä. Kilpailija merkitsee itse kilpailunumeronsa
tarkastuskorttiin ja on vastuussa tarkistusliuskan kiinnittämisestä ja sen kiinni pysymisestä.
Lähtö
Lähtöön on matkaa 50 m.
Lähtöihin on viitoitus opaspaalulta.

Kielletyt alueet
Kilpailumaastoon ei saa mennä kilpailusuorituksen jälkeen.
Vaihto ja Maali

Kaikki saapuvat samaan maaliin, johon johtaa viitoitus viimeiseltä rastilta. Kilpailussa
käytetään vaihto-ja maalileimausta joka on sama.Vaihtoon vasempaa karsinaa,maaliin oikean
puoleista.Vaihdossa nollaus paikalla opastaja.Maalileimauksen jälkeen siirrytään suoraan
leimantarkastukseen. Virheelliset ja puutteelliset leimaukset käsitellään heti
leimantarkistuksen jälkeen.
Ohjeet keskeyttäneille
Keskeyttäneen kilpailijan on tultava suoraan maaliin ja ilmoittauduttava maalihenkilöstölle.

Ensiapu
Kilpailukeskuksessa on ensiapupaikka.
Varusteiden kuljetus
Lähdöstä ei ole varusteiden kuljetusta.
Ravintola
Kilpailukeskuksessa on perinteinen kisakahvila.
Pysäköinti
Haapaniemen koulu Koulukuja 2-4 (kirjaston parkkipaikka)
Tulokset
Tulokset ovat nähtävissä tulostaululla ja kilpailun jälkeen kisasivuilla.
Palkinnot ja palkintojen jako
AM-mitalit jaetaan kolmelle parhaalle. Palkinnot jaetaan tulosten selvittyä.

RATOJEN ERITYISOHJEET
Rastit
RR-osuuden rastit ovat viitoituksen varrella selkeissä, hyvin näkyvissä kohteissa. Rastit on
merkitty tunnuksin RR1, RR2 jne. Muilla osuuksilla on normaalit rastitunnukset.
RR-viitoitus
Reitti on merkitty maastoon valkoisella yhtenäisellä muovinauhalla.

Menestyksekästä kilpailua!

