KILPAILUOHJEET avoin ÖID aluemestaruusviesti 30.7 2022
Kilpailun johtaja: Eva-Lotte Myrskog 050-3035744
Ratamestarit: Kenneth Grankull, Jaana Grankull(lasten radat)
Ratavalvoja: Måns Åkerblom, GIF
Tuomarineuvosto: Puh.joht. Rosmarie Finne, Solf IK
Jäsenet: Tommy Joensuu Brahe, Håkan Björklund Falken
Kartta: 1:10000 kaikissa sarjoissa. Kartta on muovissa.
Lähtö: ensimmäinen lähtö klo 11.00
Opastus: Kruunupyyn keskustan liikenneympyrästä Lentokentäntielle. Opastus alkaa Fallintie 1,
68500 Kruunupyy.
Pysäköinti: tiellä kilpailukeskuksen vieressä (300-1000m). Ei maksua.
Bussipysäköintitarve ilmoitetaan etukäteen kilpailun johtajalle.

Rastit: Mallirasti kilpailukeskuksessa.
Leimaus: Emit-leimaus. Kilpailussa on käytössä vaihto -ja maalileimaus.
Rastit on leimattava numerojärjestyksessä. Lainaemit 5€. Keskeyttäneet
leimaavat maalissa. Tarkistakaa rastin koodi huolellisesti!
RR-radoissa on karttaan merkitty viitoitus, jonka varrella rastit ovat.
Maastoon tämä viitoitus on merkitty yhtenäisellä valkoisella nauhalla.
Viitoitus alkaa lähtöpaikalta. Viitoitukselta saa poiketa. Rastilipuissa on
RR1, RR2, RR3 jne. -tunnukset. Rastit on leimattava
numerojärjestyksessä.
Rastimääritteet on painettu kartaan, ei irrallisia rastimääritteitä.
Kilpailumateriaali: Kaikissa sarjoissa käytetään kilpailunumeroa.
Kilpailumateriaali (kilpailunumerot ja Emit tarkistuslipukkeet) noudetaan
infosta seuroittain. Kiinnitykseen omat hakaneulat. Numerot ei tarvitse
palauttaa maaliin tullessaan.
Kilpailunumerot:
1. osuus: musta numerolappu
2. osuus: vihreä numerolappu
3. osuus: punainen numerolappu
Lähdöt ja vaihdot: Lähtö- ja vaihtoalueen sisäänpääsy avataan klo 10.30.
Emit-kilpailukorttien nollaus osuuksittain järjestelmään sisäänlukuportilla.
Siirry lähtöalueelle hyvissä ajoin. Emit-korttia saa käyttää kilpailussa vaan
kerran ja vain yhdellä osuudella. Emit-tarkastuksen jälkeen tapahtuu kortin

nollaus. Jokainen osuus alkaa K-pisteeltä. Seuraa RR-nauha K-pisteelle.
Lähtöajat ja sarjat:
Klo 11.00 lähtö sarjoilla: H21, D40, H13-16, D70
Klo 11.10 lähtö sarjoille: D21, H50, D50, D13-16, HD12
Klo 11.20 lähtö sarjoille: H40, H70, HD10RR
Erityisohjeet ensimmäiselle osuudelle: Lähtö -ja verryttelyalueelle
saavutaan opasteiden mukaan sisäänlukupisteen kautta. 1. osuuden
kilpailijat ryhmitetään lähtöryhmittäin erillisen aikataulun mukaisesti
lähtöruudukkoon. Kilpailija asettuu oman karttansa viereen. Oikean kartan
saaminen on kilpailijan vastuudella. Kartan saa avata vasta
lähtölaukauksen jälkeen. Sarjoissa HD10RR ja HD12 kartan saa avata
toimitsijan luvalla 1 min ennen lähtöhetkeä.
Viimeinen rasti: Viimeinen rasti on sama kaikilla kilpailijoilla.
Viimeisellä rastilla on useita leimasimia, jossa yhdessä on RR-tunnus ja
muissa numerotunnus. Voit leimata millä tahansa viimeisen rastin
leimasimella. Viimeiseltä rastilta johtaa kaikille yhtenäinen viitoitus
maaliin, jota on noudatettava. Maaliviivalla suoritetaan vaihto/maalileimaus.
Vaihto: Vaihtoon tulevan kilpailijan vaihtoaika saadaan
vaihtoleimauksesta maalin kohdalla. Kilpailija hakee seuraavan osuuden
juoksijan kartta karttapuomilta ja lähettää joukkuetoverinsa matkaan.
Vaihdon jälkeen: Kilpailija siirtyy leimantarkastukseen. Epäselvät
tapaukset selvitetään itkumuurilla. Leimantarkastuksen jälkeen kilpailija
laittaa karttansa oman seuran pussiin. Vuokratut Emit-kortit on
palautettava maalintulon jälkeen Infoon. Palauttamatta jätetystä Emitkortista peritään 90€.
Maali: Maaliin tuleva kilpailija juoksee maalikarsinaan. Maalituomari
ratkaisee sijoituksen maaliviivalla. Maalileimaus suoritetaan välittömästi
maaliviivan jälkeen. Kilpailija jatkaa matkaa leimantarkistukseen, ja
maalileimauksen jälkeen laittaa karttansa seurapussiin. Maali suljetaan klo
15.30.
Yhteislähtö: Tarvittaessa järjestetään yhteislähtö. Normaali vaihto
lopetetaan 10 minuuttia ennen yhteislähtöä. Yhteislähdösta tiedotetaan
kuulutuksella.
Karttojen palautus: Kartat luovutetaan yhteislähdön jälkeen. Seuraa

kuulutusta.
Tulokset: Kuuluttaja kertoo tuloksia ja ne ovat myös nähtävissä
tulostaululla. Kilpailun jälkeen tulokset löytyvät Kronanin kotisivulta.
Palkinnot: Aluemestaruusmitalit kaikille mestaruus-sarjoille. Kaikki
HD10RR ja HD12 sarjojen kilpailijat saavat maalissa palkinnon.
Palkintojenjako sarjoissa H/D21, HD10RR, HD12 ja H/D13-16. Muiden
sarjojen voittajat voivat hakea mitalinsa Infosta.Voittajajoukkue sarjassa
HD palkitaan tuotepalkinnolla, nouto Infosta.
WC: kilpailukeskuksessa.
Pesu: ei pesumahdollisuutta
Ensiapu: kilpailukeskuksessa
Suunnistajan kauppa kilpailukeskuksessa.
Tarjoilu: Kilpailukeskuksessa kahvila: kahvia, tee, makkaraa, mehua,
pullaa ja makeisia. Maksu: käteinen tai pankkikortilla.
Ratapituudet (km):
H21
5,28-5,37
H40
4,82-4,90
H50
4,35-4,41
H60
3,23-3,29
H70
2,69-2,79
H13-16 2,96-3,03
HD12
2,28-2.31/1,70
HD10RR 1,74
HD
2,68-2,69

D21
D40
D50
D60
D70
D13-16

4,63-4,73
3,37-3,41
3,02-3,11
2,69-2,77
2,48-2,68
2,27-2,40

Joukkuejärjestykset: Lopulliset juoksujärjestykset on jätettävä Irmapalveluun viimeistään torstaina 28.7 klo 21.00.
Tervetuloa vauhdikkaalle viestipäivälle Kruunupyyssä!
IK Kronan toivottaa suunnistusonnea kaikille osanottajille!

