Alustava kilpailuohje, Marli Kesäcup IV osakilpailu 24.6.2019
Lopulliset kilpailuohjeet on nähtävissä kilpailukeskuksessa.

1. Säännöt
Kilpailussa noudatetaan SSL.n kilpailusääntöjä ja järjestäjän kilpailukohtaisia
ohjeita.
2. Toimihenkilöt
Kilpailunjohtaja: Jarmo Jerkku
Ratamestari: Ilona Haapasaari
Tulospalvelu: Otto Itkonen
Valvoja: Pasi Rantala
3. Kartta
Suunnistuskartta 1:7 500, vuodelta 2018. Tuloste. Kartta ei ole muovitaskussa.
Järjestäjältä saa jos ei ole mukana. Koko A4. Rastimääritteet painettu karttaan, ei
irrallisia määritteitä. Kilpailija saa kartan ilmoittautumispöydältä ja karttaan saa
tutustua. Maastossa rasteja lähekkäin, tarkista koodit.
4. Kilpailutoimisto
Kilpailutoimisto on kilpailukeskuksessa. Kaikki kilpailuun etukäteen kuuluvat asiat
hoidetaan siellä. Ilmoittautuminen, numeroiden jako, Emit lainaus jne.

5. Kilpailunumerot ja lähtö
Kilpailussa käytetään kilpailunumeroita jotka jaetaan kilpailutoimistosta
ilmoittautumisen yhteydessä. Numerot kerätään maalissa pois. Omat hakaneulat.
Lähtöön matkaa n. m ja lähtö tapahtuu K-pisteeltä eli lähtiessäsi olet
lähtökolmiossa. Lähtöajat ovat vapaasti valittavissa klo 16.30–18.30 välissä. Maali
menee kiinni klo 19.00 joten ole ajoissa.
6. Leimausjärjestelmä
Kilpailussa on käytössä Emit-leimausjärjestelmä. Lähtö tapahtuu silloin kun Emitkortti irrotetaan lähtöleimasimesta. Anna leimasimen vilkkua neljä kertaa.
Rasteilla esillä oleva koodi on rastinkoodi. Järjestäjältä saa lainaan Emit-kortin jos
et sellaista omista. Kadonneesta kortista veloitamme 70€.
7. Viimeinen rasti ja maali

Kaikkien sarjojen maali on samassa paikassa. Viimeinen rasti voi olla eri joten
viitoitusta viimeiseltä rastilta ei ole. Muista leimata maalissa.
8. Kielletyt alueet
SSL.n sääntöjen mukaisia kiellettyjä alueita on noudatettava. Kilpailualueella on
pihamaita minne meneminen on ehdottomasti kielletty. Kilpailualueella liikkuu
myös muuta liikennettä, joten ole varovainen ja väistä.
9. Tietoja radoista
Sarja
H/D8
H/D9
H/D10
H/D12
H/D14
H/D saattaja

Matka
0,7km
0,9km
1,1km
1,3km
2,0km
1,0km

10. Tulokset
Tulevat Tussin sivuille mahdollisimman pian. Online tuloksia NEOrastit sivuilta.
11. Muut ohjeet
Ei WC tai pesu mahdollisuutta.
12. Ratamestarilta
Kilpailu käydään Kristillisen opiston lähimetsässä jota halkoo pururata lukuisinen
polkuineen. Maasto on osittain melko kivinen ja korkeuserojakin löytyy eli
mukana pitää olla malttia ja reisissä voimaa. Kenkä suositus on nastarit mutta
lyhimmillä radoilla pärjää myös lenkkikengällä.

Tervetuloa Turkuun, Kristillisen opiston puskiin, Marli Kesäcuppiin!

