Iltarastiviesti 19.9.2017 OH:n Maja

Alustavat kilpailuohjeet
Iltarastiviesti on firmaliigan viimeinen osakilpailu. Jaossa ovat kolminkertaiset pisteet joukkueille. Mukaan
pääsee myös uusilla ja sekajoukkueilla. Järjestelyistä vastaa OH:n suunnistuskoulu. Jos sinulla ei ole
joukkuetta, voit ilmoittaa itsesi paikalle suunnistajapankkiin.

Sarjat ja matkat:
Avoin sarja (3 osuutta) 3,0 km / osuus
Naiset (2 osuutta) 2,2 km / osuus
Pojat (2 osuutta) 2,2 km / osuus
Jokaisella osuudella on hajontaa. Radat ovat c-b -radan välimuotoa tutulla alueella turvallisten polkujen
ympäröiminä.

Osanotto-oikeus:
Avoimeen sarjaan voivat osallistua kaikki iltarastisuunnistajat. Naisten sarja on sallittu vain naisille. Pojat sarjaan voivat osallistua alle 16-vuotiaat ja yli 55-vuotiaat pojat.

Ilmoittautuminen ja maksut:
Ilmoittautuminen tapahtuu ennakkoon ma 18.9 klo 21 mennessä sähköpostilla ounasrastit@gmail.com
osoitteeseen. Ilmoituksessa tulee olla joukkueen nimi, sarja ja juoksujärjestys. Emit -numeroa ei tarvitse
ilmoittaa, mutta vuokra Emitin tarve tulee ilmoittaa. Poikkeustapauksessa voit ilmoittaa joukkueesi vielä
OH:n majalla tapahtumapäivänä klo 16.30-16.45. Joukkueen osanottomaksu 20 euroa (3 osuutta) ja 15
euroa (2-osuutta) peritään kisapaikalla ennen lähtöä. Joukkueen ilmoittaja maksaa koko joukkueen.
Kausikortit eivät kelpaa. Vuokrakortti kuuluu osanottomaksuun.
Huom! Yhdellä Emit-kortilla saa juosta vain yhden kerran koko kilpailun aikana. Tämä sääntö pätee niin
eri sarjojen kuin eri osuuksienkin välillä. Huomaathan, että vuokrakortti kuuluu ilmoittautumismaksuun.

Numerot:
Joukkueen kaikki jäsenet saavat ilmoittautumisen yhteydessä osuuskohtaisen numerolapun, jonka
kiinnittämiseen on tarjolla hakaneuloja. Numerolappuja ei tarvitse palauttaa

Kartta:

Kartta on mittakaavassa 1:7500/5m ja muovisuojuksessa. Kartantekijä on Matti Kivelä.
Rastit:
Rasteja ovat viestin henkeen kuuluen lähekkäin, joten koodien tarkistaminen on välttämätöntä.
Rastinumeron vieressä on rastikoodi, joka löytyy myös kartan rastimääritteestä. Viestissä on käytössä
yleisörasti noin 500 m ennen vaihtoa/maalia.

Yhteislähdöt:
Avoin sarja lähtee yhteislähtönä klo 17.00, muut sarjat yhteislähtönä klo 17.10. Lähtö- ja vaihtoalueelle
mennessä tulee huomioida, että lähtevän kilpailijan emit -kortti on nollattu.

Palkinnot:
Sarjojen kolme nopeinta joukkuetta palkitaan. Lisäksi arvotaan osallistujien kesken palkintoja.
Arvontapalkinnon saaminen edellyttää henkilön läsnäoloa tapahtumapaikalla arvonnan aikaan. Lisäksi
palkitaan vuoden 2017 firmaliigan parhaat yhteisöt. Huomaathan että luvassa on kolminkertaiset pisteet!

Kahvio:
Palkintojenjako alkaa kahvion tuotteiden loputtua 😉

Tervetuloa!

