2021 ILTARASTIVIESTIN KILPAILUKUTSU
Viesti on tarkoitettu kaikille iltarastikävijoille. Samalla juostaan Ounasliigan viimeinen
osakilpailu.
Viestiin pääsee mukaan myös uusilla joukkueilla. Jos sinulla ei ole joukkuetta, voit ilmoittaa
itsesi kilpailupaikalla suunnistajapankkiin.
Sarjat ja matkat: Kisasarja (3 osuutta) n. 3km / osuus ja Rentosarja (2 osuutta) n. 2,0 km /
osuus
Viestin radoilla käytetään hajontaa. Radat ovat B / C tasoa tutulla Ounasvaaran alueella
turvallisten polkujen ympäröiminä.
Osanotto-oikeus: Kisa- ja rentosarjaan voivat osallistua kaikki iltarastisuunnistajat.
Ilmoittautuminen: Sähköpostilla osoitteeseen ounasrastit@gmail.com maanantaina 20.9. klo
21.00 mennessä. Ilmoituksessa tulee olla joukkueen nimi, sarja ja juoksujärjestys. Jos
osallistutte joukkueella Ounasliigaan, laittakaa se myös tiedoksi ilmoittautumisen
yhteydessä.
Emit -numeroa ei tarvitse ilmoittaa, mutta vuokra Emitin tarve tulee ilmoittaa. Vuokrakortti
kuuluu osallistumismaksuun. Huom! Yhdellä Emit-kortilla saa juosta vain yhden kerran koko
kilpailun aikana. Tämä sääntö pätee niin eri sarjojen kuin eri osuuksienkin välillä.
Maksut: Joukkueen osallistumismaksu 20 euroa (3 osuutta) ja 15 euroa (2 osuutta).
Joukkueen ilmoittaja maksaa koko joukkueen tilille OH suunnistusjaosto FI49 5645 0020
0045 45 viite 55259. Osallistumismaksun voi maksaa myös kilpailupaikalla mieluiten kortilla,
mutta suositellaan maksamaan etukäteen ruuhkien välttämiseksi. Kausikortit eivät kelpaa.
Numerot: Joukkueen kaikki jäsenet saavat ilmoittautumisen yhteydessä osuuskohtaisen
numerolapun, jonka kiinnittämiseen on tarjolla hakaneuloja. Numerolappuja ei tarvitse
palauttaa.
Kartta: Kartta on mittakaavassa 1:7500/5 m ja muovisuojuksessa. Kartantekijä on Matti
Kivelä.
Rastit: Rasteja on viestin luonteeseen kuuluen lähekkäin, joten koodien tarkistaminen on
välttämätöntä. Rastinumeron vieressä on rastikoodi, joka löytyy myös kartan
rastimääritteestä.
Yhteislähdöt: Kolmiosuuksinen kisasarja lähtee yhteislähtönä klo 17.20, ja kaksiosuuksinen
rentosarjan viesti lähtee yhteislähtönä klo 17.30.
Lähtö- ja vaihtoalueelle mennessä tulee huomioida, että lähtevän kilpailijan emit-kortti on
nollattu. Uusintalähtö kaikkien lähtemättömien suunnistajien osalta 10 minuuttia avoimen
sarjan voittajajoukkueen maaliintulosta.

Palkinnot: Sarjojen kolme nopeinta joukkuetta palkitaan. Lisäksi palkitaan vuoden 2021
Ounasliigan parhaat joukkueet.
Kahvio: Palkintojenjako alkaa kahvion tuotteiden loputtua. Tervetuloa!
Kaikki siis sankoin joukoin mukaan!!
Tässä vielä Ounasliigan viestin osalta tarkempia ohjeita:
Kisasarja:
-

-

-

kolmiosuuksinen viesti
sijoituspisteet lasketaan joukkueen kahdelle parhaiten sijoittuneelle
viestikolmikolle esim. Rastikettujen viestikolmikot sijoittuvat sijoille 3, 9 ja 15,
tällöin sijoituspisteet lasketaan sijoista 3 ja 9.
sijoituspisteitä tuovassa kolmikossa on oltava vähintään yksi nainen
pisteitä jaetaan viestin voittajajoukkueelle 30p., toiseksi tulleelle joukkueelle
27p., kolmanneksi tulleelle 24p. ja siitä samalla kaavalla kolmen pisteen
pudotuksin
jos joukkueella on viestissä 3. viestikolmikko, saa se hyväksytyllä suorituksella
osallistumispisteet (3p.)
osallistumispisteet (3p.) saavat myös ne viestikolmikot, joissa on kolme miestä
ja jotka saavat hyväksytyn tuloksen

Rentosarja:
- kaksiosuuksinen viesti
- sijoituspisteet lasketaan joukkueen kahdelle parhaiten sijoittuneelle viestikaksikolle
esim. Tuulihaukat sijoittuvat sijalle 5, 12, 15 ja 21, tällöin sijoituspisteet lasketaan
sijasta 5 ja 12.
- jos joukkueella on viestissä 3. tai 4. viestikaksikko, saavat he hyväksytyllä suorituksella
osallistumispisteet (2p.)
- rentosarjan joukkueissa ei ole määritelty sukupuolijakaumaa
- pisteitä jaetaan viestin voittajajoukkueelle 20p., toiseksi tulleelle joukkueelle 18p.,
kolmanneksi tulleelle 16p., ja siitä samalla kaavalla kahden pisteen pudotuksin
Jos et osallistu Ounasliigaan, viestijoukkueet voi muodostaa ilman yllä mainittuja
rajoituksia.
Iltarastiviestissä on vain kaksi sarjaa, missä myös Ounasliigaan osallistuvat joukkueet
kilpailevat iltaviestin palkintopallisijoituksista. Ounasliigan osalta tehdään pisteiden laskun
osalta lisäksi oma tuloslista niiden joukkueiden kesken, jotka Ounasliigaan osallistuvat. Pisteet
lasketaan näiden joukkueiden kesken sijoitusjärjestyksessä.
Jos iltarastiviestistä on kysyttävää, kysykää: ounasrastit@gmail.com

