Varsinais-Suomen Kompassi-viesti 1/2022
Naantalin Kuparivuorella 30.5.2022

Kilpailuohjeet (versio 26.5.2022)
Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän ohjeita. Kilpailun järjestää Turun
Suunnistajat.
Tämä Kompassi-tapahtuma toteutetaan lähikilpailuna. Lähikilpailussa noudatetaan SSL:n
Lähikilpailun sääntöjä sekä Suunnistuksen lajisääntöjä niiltä osin kuin näissä säännöissä määrätään
sekä järjestäjän ohjeita. Kilpasarjoihin (Kulta-, Hopea- ja Pronssikompassi-sarjoihin) osallistuminen
edellyttää, että suunnistajalla on kilpailulisenssi. ForFun-joukkueessa ei edellytetä lisenssiä.
Kilpailuohjeisiin voi tulla vielä muutoksia. Lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan viimeistään
kilpailupäivänä tapahtumasivuilla ja kilpailukeskuksen infossa.

ORGANISAATIO
Kilpailunjohtaja: Ilona Haapasaari
Järjestelysihteeri: Mari Holmroos mari.holmroos(a)gmail.com, 040-7289732
Valvoja: Jussi Mäkelä (PIF)
Ratamestari: Jukka Lehtonen
Lähtö ja maali: Simon Fröjdö
Tulospalvelu: Pasi Rantala
Tiedotus: Maija Huhtala, maija.huhtala (at) gmail.com, 050-4241455 (ei puheluita ma 30.5. klo
16.30-17.15)
Tuomarineuvosto: Tuomarineuvostoon kuuluu puheenjohtaja, joka toimii myös kilpailun valvojana.

TAPAHTUMAPAIKKA
Kilpailukeskus sijaitsee Kuparivuoren liikuntakeskuksessa osoitteessa Kuparivuorentie 1, Naantali.
Paikoitus Kuparivuoren liikuntakeskuksen pysäköintialueella (Kuparivuorentie 7),
kadunvarsipysäköintinä tai S-marketin vieressä sijaitsevassa Muumiparkissa, josta matkaa
kilpailukeskukseen 1 km. Pysäköinti on maksuton.

Tapahtumapaikan läpi saattaa kilpailun aikana ajaa yksittäisiä autoja, joten noudatathan
varovaisuutta!

KILPAILUKARTTA
Sprinttikartta 1:4000, käyräväli 2m. Päivitetty 09/2021, tuloste, koko A4. Kartta on
muovisuojuksessa.

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.

OSUUSPITUUDET JA RASTIEN MÄÄRÄ
Osuus

Osuuspituus

Rastien määrä

D Kulta: 13–14 v

1,7-1,8 km

12

H Hopea: 11–12 v., TR

1,1 km

7

D Pronssi: 10 v. ja alle, RR

1,1 km

6

H Pronssi: 10 v. ja alle, RR

1,1 km

6

D Hopea: 11–12 v., TR

1,1 km

7

H Kulta: 13–14 v

1,7-1,8 km

12

KIELLETYT ALUEET
Huomioi suunnistaessasi erityisesti sprinttisuunnistuksen kielletyt kohteet. Kilpailukeskuskarttaan
on merkitty keskusta ympäröivät kielletyt alueet. Kilpailumaastoon saavat mennä vain suoritusta
tekevät kilpailijat. Muiden kuten valmentajien ja huoltajien meneminen kilpailualueelle saattaa
johtaa seuran kaikkien joukkueiden hylkäämiseen. Kielletyille alueille meneminen johtaa kilpailijan
ja joukkueen hylkäämiseen.

RASTIT, LEIMAUSJÄRJESTELMÄ JA EMIT-KORTIT
Rastit on merkitty oranssivalkoisin rastilipuin. Rastilipun vieressä on Emit-leimasin, mihin
suunnistaja asettaa Emit-korttinsa. Rastireitin rastileimasimissa on koodit RR1, RR2, RR3 jne.
Muiden sarjojen rasteilla rastileimasimiin on merkitty karttaan painettujen rastimääritteiden
mukainen rastin oma numerotunnus (rastin koodi).
TR/RR-radoilla on yhteinen rasti RR5/166. Rastilla on kaksi rastipukkia, normaali ja RR5
tunnuksella merkattu. Rastilla on rastipukkeihin kiinnitettyinä sekä rastireitin leimasin (koodi RR5)
että TR-radan leimasin (koodi 166). Rastilla voi leimata kummalla tahansa leimasimella, molemmat
hyväksytään.
Kaikilla sarjoilla on yhteinen viimeinen rasti. Rastilla on kaksi rastipukkia, normaali ja RR6
tunnuksella merkattu. Rastilla on rastipukkeihin kiinnitettyinä sekä rastireitin leimasin (koodi RR6)
että muiden ratojen leimasin (koodi 162). Rastilla voi leimata kummalla tahansa leimasimella,
molemmat hyväksytään.
Mallirasti on nähtävillä kilpailukeskuksessa.
Kilpailussa käytetään elektronista Emit-leimausjärjestelmää. Mikäli kilpailija ei ilmoita
emit-numeroaan ilmoittautumisen yhteydessä, järjestäjä varaa vuokrakortin. Vuokrakortin hinta 5
€ (maksu ja nouto infosta). Palauttamatta jätetystä kortista peritään 70 €:n maksu.
Jokaisella juoksijalla on oltava oma Emit-kortti. Jokaisella osuudella on käytettävä eri Emit-korttia
eikä samaa korttia saa käyttää kahdessa eri joukkueessa. Emit-kortteihin laitettavat
tarkistuslipukkeet jaetaan seuran materiaalipussissa. Kirjoita tarkistuslippuun joukkueen numero,
osuus ja Emit-kortin numero. Lähtö- ja vaihtoalueelle siirryttäessä Emit-kortit nollataan. Kilpailijat
vastaavat itse Emit-korttinsa nollauksesta. Mikäli kilpailijan Emit-kortti todetaan toimimattomaksi
vaihtoon mennessä, järjestäjä voi tarvittaessa antaa toimivan kortin lainaksi.
Kilpailija on itse vastuussa Emit-korttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää ilmoittautuessa
mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei tule tarkistamaan/varmistamaan kilpailijan
kilpailukortin oikeellisuutta ennen lähtöä.

LISÄOHJE PRONSSI-SARJAT (RR-SARJAT)
RR-reitin viitoituksena ja tukireitin (TR) tukena on maastossa kulkeva yhtenäinen valkoinen
muovinauha. RR-rastit ovat viitoituksen varrella. RR-radan rasteilla ovat tunnukset RR1, RR2, RR3
jne rastileimasimissa. Kilpailija saa väärästä tai puuttuvasta leimauksesta 10 min lisäajan kutakin
virhettä kohden. RR-sarjalaiset leimaavat maalissa kuten kaikki muutkin; maalissa ei ole
RR-tunnusta.

KILPAILUNUMEROT, EMIT-TARKISTUSLIPUKKEET JA HAKANEULAT
Numerolaput, tarkistuslipukkeet ja mahdolliset vuokrakortit noudetaan infosta seuroittain. Myös
ForFun-joukkueilla on numerolaput. Omat hakaneulat mukaan!

LÄHDÖT
Yhteislähtö kilpailukeskuksesta klo 18:00.
Lähtöalueelle siirrytään viimeistään 10 minuuttia ennen lähtöä, jossa 0-leimasin. Kuuntele
kuulutuksessa annettavia ohjeita. Verryttely mahdollista lähtö- ja vaihtoalueella, mutta tilaa on
melko vähän. Lähtö tapahtuu kuuluttajan antamalla komennolla.
Forfun-joukkueet lähtevät samaan aikaan muiden kanssa takarivistä.
Uusintalähtö
Tarvittaessa järjestetään uusintalähtö kärkijoukkueiden maaliintulon jälkeen. Uusintalähdöstä
ilmoitetaan kuulutuksella.

VAIHTO JA MAALI
Kilpailussa on käytössä vaihto- ja maalileimaus maaliviivalla. Puuttuva vaihto- tai maalileima johtaa
hylkäämiseen.
Maastosta saapuva kilpailija luovuttaa oman karttansa toimitsijalle ja jatkaa sen jälkeen
karttatelineelle. Karttatelineeltä hän ottaa oman kilpailunumeronsa mukaisen seuraavan osuuden
kartan ja vie sen vaihtopuomilla odottavalle oman joukkueen seuraavan osuuden kilpailijalle.
Tarkista, että otat oikean joukkueen ja oikean osuuden kartan! Väärällä kartalla suunnistanut

joukkue hylätään. Jos joku on ottanut joukkueesi kartan, varakartan saa karttatelineen toimitsijalta.
Varakartan hakemiseen kulunutta aikaa ei hyvitetä.
Joukkueen sijoitus ratkeaa maalilinjalla ja tarvittaessa sijoituksen ratkaisee maalilinjalla oleva
maalituomari. Maaliintuloaika saadaan maalilinjan jälkeen tapahtuvasta maalileimauksesta.
Vaihtoon/maaliin tullut kilpailija poistuu vaihdon jälkeen leimantarkastukseen.
Maali suljetaan viimeistään klo 20:00.
Karttojen palautus
Kartat palautetaan infosta kilpailun jälkeen.

KESKEYTTÄNEET JA HYLÄTYT KILPAILIJAT
Keskeyttäneiden kilpailijoiden tulee tehdä vaihto- tai maalileimaus sekä tarkistuttaa emit-kortti
tulospalvelussa.
Mahdolliset joukkueen hylkäysesitykset käsitellään tarvittaessa tulospalvelussa yhdessä joukkueen
huoltajan kanssa. Huoltajan pääsee hakemaan paikalle tulospalvelun antaman ohjeistuksen
mukaisesti. Mahdolliset ilmoitukset sääntörikkomuksista ja vastalauseet jätetään kilpailun aikana
tulospalveluun tai tuomarineuvoston jäsenelle kirjallisesti paperilla. Ilmoituksen jättäjän on
jätettävä henkilö- ja yhteystietonsa.

TULOKSET
Kilpailun tuloksia voi seurata online-tulospalvelusta. Linkki tulospalveluun tulee tapahtuman
kotisivulle. Lopulliset tulokset julkaistaan kisatapahtuman kotisivuilla mahdollisimman pian
kilpailun jälkeen.

PALKINTOJENJAKO:
Kaikki palkitaan maalissa osallistumispalkinnolla. Kolmelle parhaalle joukkueelle jaetaan
Kompassi-mitalit. Palkinnot jaetaan välittömästi viestin jälkeen.

KAHVIO:
Kilpailukeskuksessa ei ole kahviota, joten varauduthan omin eväin.

WC JA PUKEUTUMINEN:
WC käytössä kilpailukeskuksessa. Pukeutuminen kenttäolosuhteissa.

ENSIAPU:
Kilpailun ensiapuvastaavan löytää tulospalvelun lähettyviltä. Laastaritarvikkeita saa myös infosta.
Naantalin terveysasemalla päivystys klo 20 asti.

Tervetuloa Naantalin merellisiin maisemiin!
Turun Suunnistajat

