ALUSTAVA KILPAILUOHJE
KESÄ-cup III, Lyseon koululta 2.7.2018
1.
Säännöt:
Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjien
kisakohtaisia ohjeita.
2.
Toimihenkilöt:
Kilpailunjohtaja: Jarmo Jerkku (0405734707)
Ratamestari: Laura Jerkku
Tulospalvelu: Juuso Syväluoma
Valvoja: Pasi Rantala
3.
Kartta:
Tulostekartta 1:5000, käyrävälillä 5m. Kartta ei ole muovitaskussa, ota
oma muovi. Järjestäjä varaa rajallisen määrän muoveja kartanmyyntiin.
Kartan koko A4. Päivitetty 2016.
Rastimääritteet on painettu karttaan, ei irrallisia rastimääritteitä.
Mallikartta on nähtävissä kartanmyynnin yhteydessä. Maastossa on
rasteja lähekkäin, muista tarkistaa koodi! Maastokuvaus, mahdollisesti
erillinen RM lausunto.
4.
Kilpailutoimisto
Kilpailutoimisto on kilpailukeskuksessa. Kaikki ilmoittautumisia,
lähtöaikoja, emit-kortteja ym. koskevat asiat käsitellään siellä.
5.
Lähtöluettelot ja kilpailunumerot
Kilpailussa on vapaa lähtöaika klo 16.30-18.30 välisenä aikana. (maali
kiinni klo 19.00) Lähdössä on toimitsija joka valvoo että saman sarjan

suunnistajien välinen lähtöaika on ainakin 2 minuuttia. Kilpailussa
käytetään kilpailunumeroita, numerot jaetaan kartanmyynnistä ja ne
kerätään pois tulospalvelussa.
OMAT HAKANEULAT MUKAAN!
Tietoa radoista
Sarja
H/D-saattaja
H/D8
H/D10
H/D12
H/D14

Matka
1,1 km
0,8 km
1,2 km
1,5 km
2,0 km

Rastit
7
5
7
9
11

Kilpailu järjestetään pienellä, monimuotoisella metsäalueella. Lue RM
lausunto.
6.
Leimausjärjestelmä
Kaikissa sarjoissa on käytössä Emit-leimausjärjestelmä. Lähtö tapahtuu
0-leimasimesta, eli kilpailuaika käynnistyy kun Emit-kortti irrotetaan
leimasimesta lähtöviivalla! (Opastajat neuvovat). Rastilla esillä oleva
koodi on rastinkoodi. Emit-leimasimet on kiinnitetty maastossa puihin
näkyville paikoille. Järjestäjältä on mahdollisuus lainata Emit-kortteja 2€
hintaan. Varaa tasaraha.
7.
Lähtö
Lähtöön on matkaa n. 500 metriä kilpailukeskuksesta. Lähtö on
kuntorastit tyyppinen ja lähtöajan saa itse päättää. Kilpailukartta
annetaan kilpailutoimistosta ja siihen saa tutustua. Karttoja ei kerätä
pois.
Lähtö tapahtuu K-pisteeltä, eli lähtiessäsi olet lähtökolmiossa.
8.
Viimeinen rasti ja maali
Kaikkien sarjojen viimeinen rasti ei välttämättä ole samassa paikassa.
Viimeiseltä rastilta ei ole viitoitusta. Kilpailussa on käytössä
maalileimaus eli muista leimata myös maaliviivalla.

9.
Kielletyt alueet
SSL:n sääntöjen mukaisia kiellettyjä alueita on noudatettava.
Kilpailualueella on oliivinvihreitä pihamaita.
Älä mene pihamaille!
10.
Tulokset
Tulokset on nähtävillä Online-tulospalvelusta. Tulokset ja rastiväliajat
ovat nähtävillä kilpailun kotisivuilla kilpailun jälkeen.
11.
Palkinnot
Cup muotoisessa kilpailusarjassa palkinnot jaetaan viimeisessä
kilpailussa tulosten ratkettua. Jokaisen sarjan kolme parasta pisteiden
kerääjää palkitaan. Kaikissa osakilpailussa kaikki kilpailijat saavat
maaliin tullessaan, numeron palautettuaan, pienen yllätyksen.
12.
Muita ohjeita
Ei WC:tä eikä peseytymismahdollisuutta. Pukeutuminen maastoolosuhteissa. Samassa yhteydessä järjestetään NEOrastit osittan
samassa maastossa. Huoltajat ja muut suunnistajat pääsevät samaan
aikaan metsään NEOrasteilla. Saa auttaa nuoria.

Tervetuloa Turkuun iloiseen KESÄ-cup tapahtumaan!

