KILPAILUKUTSU

Varsinais-Suomen Kompassi-viesti 1/2022
Naantalin Kuparivuorella 30.5.2022
Tervetuloa lasten ja nuorten matalan kynnyksen suunnistustapahtumaan!
Tämä Kompassi-viesti toteutetaan lähikilpailuna. Lähikilpailussa noudatetaan SSL:n
Lähikilpailun sääntöjä sekä Suunnistuksen lajisääntöjä niiltä osin kuin näissä säännöissä
määrätään sekä järjestäjän ohjeita.
Kilpailu suunnistetaan viestinä. Joukkueen muodostaa 6 juoksijaa.
Kilpasarja (lisenssi pakollinen) juoksujärjestys:
1. D Kulta: 13–14 v. suora rata
2. H Hopea: 11–12 v. TR-rata
3. D Pronssi: 10 v. ja alle, RR-rata
4. H Pronssi: 10 v. ja alle, RR-rata
5. D Hopea: 11–12 v. TR-rata
6. H Kulta: 13–14 v. suora rata

Tarvittaessa tyttö voi korvata juoksijan poikien osuudella. HD14 radoilla on hajonta.
RR = rastireittirata: maastossa on yhtenäinen nauha, jonka varrella rastit ovat. Reitin
varrella on oikaisumahdollisuuksia, joita saa käyttää hyväkseen.
TR = tukireittirata: on sama nauha kuin RR-radalla, mutta rastit eivät sijaitse aivan sen
varrella. Viitoitusta voi käyttää hyväkseen tai suunnistaa siitä välittämättä rastilta toiselle.

ForFun-joukkueet:
Joukkueet, jotka eivät täytä kilpasarjan vaatimuksia voivat osallistua viestiin kilpailun
ulkopuolella. Joukkue voidaan muodostaa myös usean seuran juoksijoista tai suunnistajista,
joilla ei ole lisenssiä. Nämä joukkueet juoksevat viestissä normaalisti kilpasarjaan
osallistuvien joukkueiden tapaan. Juoksijapankista saa tarvittaessa lisätietoja
järjestelysihteeriltä mari.holmroos(a)gmail.com.
Maasto:
Maasto on liikuntakeskuksen ympäristössä olevaa polkurikasta avokalliomaastoa. Alue on
lapsille turvallinen ja mukava maasto, joka sisältää paljon selkeitä ja johdattelevia kohteita
ja rakennuksia. Kulkukelpoisuus on hyvä.
Matkat: Alustavat osuuspituudet 1,1 - 1,8 km
Ilmoittautuminen:
Kilpasarjoihin osallistuminen edellyttää, että suunnistajalla on voimassa oleva
kilpailulisenssi. Kilpailuun ilmoittaudutaan IRMA-palvelun kautta. Ilmoittautumisten oltava
perillä viimeistään 25.5.2022 kello 24.00 mennessä. Jälki-ilmoittautuminen ei ole
mahdollista.
Juoksujärjestyksen ja Emit-kortin numeron ilmoittaminen
Kilpailijoiden juoksujärjestys ja Emit-korttien numerot on ilmoitettava IRMAan tai
sähköpostitse osoitteeseen pasirantala(a)outlook.com lauantaina 28.5.2022 klo 20
mennessä. Kilpailupäivänä tehtävät juoksujärjestyksen tai Emit-kortin numeroiden
muutokset tulee tehdä viimeistään 17.20 kilpailukeskuksen infoon.
Osanottomaksut:
Kilpailun osanottomaksu on 60€ /joukkue. Maksu ilmoittautumisen yhteydessä IRMApalvelussa.
Leimaustapa:
Käytössä on emit-leimaus. Mikäli kilpailija ei ilmoita emit-numeroaan ilmoittautumisen
yhteydessä, järjestäjä varaa vuokrakortin. Vuokrakortin hinta 5 €, (maksu ja nouto infosta).
Vuokrakortteja on kuitenkin vain rajallinen määrä. Kadonneesta vuokrakortista peritään 70

€. Jokaisella osuudella on käytettävä eri Emit-korttia eikä samaa korttia saa käyttää
kahdessa eri joukkueessa.
Lähtö: Yhteislähtö klo 18:00.
Kilpailuohje: Lopullinen kilpailuohje julkaistaan kilpailun nettisivuilla.

Kartta: Sprinttikartta 1:4000, käyräväli 2 m. Päivitetty 09/2021. Tulostetut kartat ovat kokoa
A4. Kartat ovat muovisuojuksessa.

Opastus ja paikoitus:
Paikoitus Kuparivuoren liikuntakeskuksen pysäköintialueella (Kuparivuorentie 7) tai
Naantalin kadunvarsipysäköinnissä.
Kilpailukeskus: Kilpailukeskuksena toimii Kuparivuoren liikuntakeskus. Kilpailukeskuksessa
on info ja WC.
Toimihenkilöt:
Kilpailunjohtaja: Ilona Haapasaari
Järjestelysihteeri: Mari Holmroos, mari.holmroos(a)gmail.com, 040-7289732
Tiedottaja: Maija Huhtala, maija.huhtala (a) gmail.com, 050-4241455
Ratamestari: Jukka Lehtonen
Valvoja: Jussi Mäkelä (PIF)

Kompassi-tapahtumat ovat Suomen Suunnistusliiton alle 14-vuotiaiden lasten ja nuorten
matalan kynnyksen suunnistustapahtumatuote. Lisätietoa:
Kompassi-tapahtumat | (suunnistusliitto.fi)
Alueelliset Kompassi-tapahtumat | (suunnistusliitto.fi)

