Kilpailuohjeet
Säännöt:
Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton lajisääntöjä, Lapin Suunnistus ry:n
järjestelyohjeita sekä järjestäjien antamia ohjeita.
Toimihenkilöt:
Kilpailunjohtaja: Juha Rantala
Ratamestarit: Mauri Kerätär aikuisten radat, Suvi Oikarinen lasten radat
Valvoja: Lea Pirttilä Ounasvaaran Hiihtoseura
Tuomarineuvoston pj: Tero Taulavuori Alatornion Pirkat
Tuomarineuvoston jäsenet: Velu Sipola Suunta 2000 ja Mikko Pohjola Lynx
Leimausjärjestelmä ja mallirasti:
Kilpailussa on käytössä Emit-leimaus. Muistakaa käyttää Emit-korttia, jonka olette
järjestäjille ilmoittaneet. Jos kortti ei toimi, vuokraa infosta toimiva. Toimimattomalla kortilla
kilpaileminen johtaa kilpailusuorituksen hylkäämiseen.
Kilpailukeskuksessa on mallirasti, jossa voitte tarkistaa Emit-kortin toimivuuden ennen
lähtöä.
Info:
Mahdolliset Emit-korttien ja juoksujärjestysten muutokset. Ennakkoon varatut Emit-kortit
saa infosta. Infosta voi vuokrata myös Emit-kortteja hintaan 4 €/päivä. Kadotetusta
vuokrakortista peritään 80 €.
Kartta, rastimääritteet ja Emit-tarkistuslipukkeet:
Kartta on muovikotelossa. Kartan koko A5 TR/RR-sarjoissa. Muissa sarjoissa A4.
Mallikartta on nähtävissä lähdöissä. Kartoitus 2018 ja ajantasaistus 8/2019 Matti Kivelä.
Kilpailualueen vanha kartta on nähtävissä kilpailukeskuksen ilmoitustaululla.
Rastimääritteet ovat painettuina kilpailukarttoihin.
Emit-tarkistuslipukkeet ovat lähtöpaikoilla.
Sarjat ja matkat:
Lähtö 1
Sarja

Matka (km)

Rasteja

Mittakaava

H21

6,9

16

1:10000

D21,H35,H40,H20,H18

5,7

14

1:10000

D20,D35,D40,H45,H50,H16

5,3

13

1:10000

D18

4,6

13

1:10000

D16

4,2

12

1:10000

D45,D50,H55,H60

4,6

13

1:7500

D55,H65

4,2

12

1:7500

D60,H70

3,2

11

1:7500

D65,H75

2,8

10

1:7500

D70,H80

2,2

8

1:7500

KuntoA

4,6

13

1:7500

KuntoB

3,2

11

1:7500

Lähtö 2
Sarja

Matka (km)

Rasteja

Mittakaava

H/D14

2,7

10

1:7500

H/D13

2,3

8

1:7500

H/D12

1,9

8

1:7500

H/D12TR

1,8

6

1:7500

H/D10RR

1,5/2,4

6

1:7500

H/D10RRS

1,5/2,4

6

1:7500

Lähtöluettelot:
Lähtöluettelot sarjoittain ovat nähtävillä kisasivuilla, ilmoitustaululla ja lähdöissä.
Lähtö ja lähtöviitoitukset:
Lähtö 1 ja 2 ovat vierekkäin. Kilpailukeskuksesta on matkaa lähtöihin 900 metriä tietä
pitkin. Lähtöpaikoilla ei ole WC:itä eikä juomavettä. Viitoitus alkaa kilpailukeskuksesta.
Lähtöviitoituksen oikea puoli on koko matkan kilpailualuetta, joten sinne meneminen on
ennen kilpailusuoritusta kielletty!
Lähtö 1
4 min ennen lähtöä: Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan.
3 min ennen lähtöä: Kilpailijan Emit-kortti nollataan.
2 min ennen lähtöä: Kilpailukartta on kilpailijoiden nähtävillä.
1 min ennen lähtöä: Kilpailija siirtyy sarjaansa vastaavan karttaämpärin luokse.
Lähtöhetkellä kilpailija ottaa kartan.
Lähdöstä myöhästyneen kilpailijan tulee ilmoittautua lähdössä. Myöhästyneen kilpailijan
lähtö tapahtuu järjestäjän ohjeiden mukaan.
Lähtö 2
Nämä erityisohjeet koskevat sarjoja H/D10RR, H/D10RRS, H/D12TR, H/D12, H/D13,
H/D14
5 min ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan ohjausasemalle, jossa voi tutustua
kilpailukarttaan. Karttaan on merkitty K-piste. RR- ja TR-ratojen mallikartassa on rata
kokonaisuudessaan nähtävillä.
4 min ennen lähtöä kilpailija siirtyy lähtökarsinaan, jossa tarkastetaan Emit-kilpailukortin
numero.
3 min ennen lähtöä Emit-kilpailukortti nollataan.
2 min ennen lähtöaikaa RR-sarjalaiset saavat opastuksen. Lähdön toimitsija näyttää
kartasta lähtöpaikan ja kartan suuntauksen. RR-sarjalaisille näytetään RR nauhan alku.
Muut sarjat voivat tutustua mallikarttaan.
1 min ennen lähtöä kilpailijat saavat ottaa karttansa ja tutustua rataan.
Lähtö tapahtuu K-pisteeltä, eli lähtiessäsi olet lähtökolmiossa.

Sarjojen H/D10RR ja H/D10RRS reitti on merkitty maastoon yhtenäisellä valkoisella
nauhalla, jonka varrella rastit ovat. Suunnistajan tekemät omat reitinvalinnat ovat sallittuja.
Rastien leimasinlaudassa on tunnukset (RR1, RR2, RR3 jne.). Rastit on leimattava
numerojärjestyksessä. Rastireitin viimeiseltä rastilta (RR6) kilpailijan tulee juosta maaliin
valkoista RR nauhaa pitkin, jossa suorittaa maalileimauksen. Virheellisestä tai puuttuvasta
leimauksesta RR-sarjalaisen aikaan lisätään 10 minuuttia, eikä suoritusta hylätä.
Tukireittiradan H/D12TR valkoinen nauha on sama kuin rastireittiradan (RR). Rastit ovat
hieman erillään nauhasta ja ne on merkitty tavallisin numerotunnuksin. Tarkista
rastinmääritteistä numerokoodien vastaavuus. Tukireitillä (TR) virheellinen tai puuttuva
leimaus johtaa hylkäykseen.
Lasten sarjojen maali on yhteinen muiden sarjojen kanssa.
Maali ja keskeyttäneet:
Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Maalileimaus suoritetaan maaliviivalla. Sen jälkeen
kilpailija siirtyy leimantarkistukseen. Keskeyttäneiden tulee ilmoittautua maalissa ja leimata
maalileimasimella. Karttoja ei kerätä pois maalissa, joten reilun pelin hengessä karttaa ei
näytetä vielä lähtemättömälle kilpailijalle.
Palkinnot:
AM-mitalit jaetaan H/D21, H/D16 -sarjoille ja sitä nuoremmille kolmelle parhaalle
lappilaiselle. Sarjoissa H/D12, H/D12TR, H/D10RR ja H/D10RRS kaikki osallistujat
palkitaan. Lisäksi pääsarjoissa (H/D21) palkitaan kolme parasta.
Palkinnot jaetaan tulosten selvittyä.
Pukeutuminen ja peseytyminen:
Pukeutuminen kenttäolosuhteissa. Pesupaikkaa ei ole.
WC:
Riukula kilpailukeskuksen läheisyydessä. Lähdöissä ei ole vessoja.
Palveluita kilpailukeskuksessa:
Paikalla ensiapu sekä sotilaskotiauto ja makkaragrilli. Seurateltoille on varattu oma
alueensa. Kilpailukeskus sijaitsee maasto-oloissa, jossa ei ole sadesuojaa tarjolla.
Kilpailukeskuksessa ja hiekkakuopan alueella majoittuminen on kielletty.
Pysäköinti:
Pysäköinti on hiekkakuopassa 100-200 metriä kilpailukeskuksesta. Ei pysäköintimaksua.
Kuntosuunnistus:
Ilmoittautuminen infossa. Maksu 10 euroa. Kuntosuunnistaja saa infosta lipun jota vastaa
saa kartan lähdöstä 1. Lähtö tapahtuu lähdön 1 toimitsijoiden ohjaamana lauantaina klo
14.00 - 14.30. Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Maalissa maalileimaus. Sen jälkeen
kuntosuunnistajat siirtyvät infoon, jossa ilmoittautuvat tulleensa pois maastosta. Infossa
sijaitsee tulostin rastiväliaikojen ja loppuajan tulostukseen.

Minimaakunta- ja maakuntaviestin lisäohjeet
Minimaakuntaviestin lähtö klo 10.00 ja maakuntaviestin lähtö klo 12.00. Lähtöpaikka on
kilpailukeskuksessa.
Kartta ja rastimääritteet:
Kartta on muovikotelossa. Mallikartta on nähtävissä vaihtoalueella. Kartoitus 2018 ja
ajantasaistus 8/2019 Matti Kivelä. Rastimääritteet ovat painettuina kilpailukarttoihin.
Leimausjärjestelmä ja Emit-kortit:
Viestissä on käytössä Emit-leimaus. Yhtä Emit-korttia saa käyttää viestissä vain kerran ja
vain yhdellä osuudella. Nuorten minimaakuntaviestissä olleita Emit-kortteja saa käyttää
uudelleen maakuntaviestissä.
Vuokratut Emit-kortit on palautettava vaihtoon / maaliintulon jälkeen kilpailuinfoon.
Palauttamatta jätetystä Emit-kortista peritään 80€.
Juoksujärjestykset:
Viestijoukkueiden juoksujärjestykset ja Emit-korttien numerot on ilmoitettava lauantaina
10.8.2019 klo 18.00 mennessä AM-suunnistuksen yhteydessä infoon tai sähköpostitse
(sirpa.torvinen@lapinamk.fi).
Osuudet ja matkat:
Minimaakuntaviesti
Osuus

Matka (km)

Kartta

Mittakaava

1. Tukireitti (TR)

1,4

A5

1:7500

2. Rastireitti (RR)

1,5/2,4

A5

1:7500

3. Suora

2,2

A4

1:7500

Maakuntaviesti
Osuus

Matka (km)

Kartta

Mittakaava

1. H21

4,1 - 4,2

A4

1:7500

2. H18 tai vähintään H45

4,1 - 4,2

A4

1:7500

3. D21

2,8 - 2,9

A4

1:7500

4. H16 tai vähintään H55

2,8 - 2,9

A4

1:7500

5. H21

4,8 - 4,9

A4

1:7500

Maakuntaviestin jokaisella osuudella on hajonta.
Maakuntaviestissä naiset saavat juosta kaikilla osuuksilla. Maakuntaviestin avoimessa
sarjassa ei tarvitse noudattaa osuuskohtaisia ikä- ja sukupuolisääntöjä.
Kilpailumateriaali:
Minimaakunta- ja maakuntaviestissä käytetään kilpailunumeroa. Kilpailunumerot
noudetaan infosta joukkueittain. Emit-tarkistusliuskat ovat numeroiden mukana. Varaa
kilpailunumeroiden kiinnitykseen omat hakaneulat.

Lähtö:
Lähtö- ja vaihtoalueelle saavutaan vaihtoalueen portin kautta, missä tapahtuu Emit-kortin
nollaus. Lähtöpaikalla toimitaan kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Kilpailijat
siirtyvät numeronsa osoittamalle paikalle 5 minuuttia ennen lähtöhetkeä. Kartat jaetaan
kilpailijoille käteen. Saadessaan kartan toimitsijalta kilpailijan on varmistettava, että hänellä
on kilpailunumeroaan vastaava kartta.
Minimaakuntaviestin lähdössä karttaan saa tutustua toimitsijan luvalla 1 minuutti ennen
lähtöhetkeä.
Maakuntaviestin lähdössä karttaa ei saa katsoa ennen lähtömerkkiä.
Lähdöstä / vaihdosta on K-pisteelle matkaa 200 metriä.
Muista Emit-kortin nollaus!
Viimeinen rasti:
Minimaakuntaviestin rastireittiosuuden viimeiseltä rastilta (RR6) kilpailija juoksee valkoista
RR nauhaa pitkin maaliin, jossa suorittaa vaihtoleimauksen.
Minimaakunta- ja maakuntaviestin viimeiseltä rastilta johtaa kaikille yhteinen viitoitus
maaliin, jota on noudatettava. Maaliviivalla suoritetaan vaihto-/maalileimaus.
Vaihto:
Vaihtoon tulevan kilpailijan vaihtoaika saadaan vaihtoleimauksesta maalin kohdalla.
Kilpailija luovuttaa kartan toimitsijalle välittömästi vaihtoleimauksen jälkeen ja jatkaa
edelleen karttatelineelle. Vaihtoon saapuva kilpailija vastaa oikean kartan antamisesta
vaihtopuomilla odottavalle seuraavan osuuden viestinviejälle. Väärän kartan antaminen
seuraavan osuuden kilpailijalle johtaa joukkueen hylkäämiseen. Vaihdon jälkeen kilpailija
siirtyy leimantarkastukseen. Epäselvät tapaukset selvitetään tulospalvelussa.
Jos vaihtoon saapuvan joukkueen seuraavan osuuden kilpailijan karttaa ei ole
karttatelineessä, ilmoittaa vaihtoon saapuva kilpailija siitä vaihtotoimitsijalle ja kilpailijalle
annetaan varakartta. Menetettyä aikaa ei hyvitetä kilpailussa.
Maali:
Maaliin tuleva joukkueen ankkuri suorittaa maalileimauksen. Loppukirikamppailussa
joukkueiden loppusijoituksen ratkaisee maalituomari. Kilpailija luovuttaa kartan toimitsijalle
ja jatkaa matkaa leimantarkistukseen.
Uusintalähtö:
Tarvittaessa järjestetään maakuntaviestissä uusintalähtö 30 minuuttia voittajajoukkueen
maaliintulon jälkeen. Uusintalähdöstä tiedotetaan kuulutuksella.
Palkinnot:
Minimaakuntaviestissä palkitaan kolme parasta joukkuetta. Palkinnot jaetaan tulosten
selvittyä.
Maakuntaviestissä palkitaan kolme parasta kuntajoukkuetta. Lisäksi palkitaan avoimen
sarjan voittajajoukkue. Palkinnot jaetaan tulosten selvittyä.
TERVETULOA!

