Karjalan Liiton suunnistusmestaruuskilpailut Sastamalassa 25.8.2019
KILPAILUOHJEET
Alustavat kilpailuohjeet
Lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan kilpailukeskuksessa.
Säännöt
Kilpailussa noudatetaan SSL:n ja järjestäjien antamia ohjeita.
Päätoimihenkilöt
Kilpailunjohtaja ja tiedottaja: Esa Mäkinen, puh. 0443204896
Ratamestari: Oiva Kaasalainen puh. 0503550169
Kilpailumaasto
Maasto on avokalliomaastoa, ja talousmetsää. Kilpailumaastoa halkoo metsäautotie.
Kulkukelpoisuus vaihtelee nopeista avokallioalueista hitaaanpaan talousmetsään, tiheiköihin ja
taimikonhoitoalueisiin. Näkyvyys on pääosin hyvä.
Kartta
Tulostekartta vuodelta 2018, mittakaava 1:10000, käyräväli 2,5 m.Sarjoissa H/D 60-90 mittakaava
1:7500 Käyräväli 2,5 m Kartta on muovisuojuksessa.
Kilpailukeskus:
Maatilan pihapiirissä.
Kilpailukeskuksen osoite on Ikkonahteentie 80 , Sastamala.
Keskuksesta löytyy WC (=PuuCee), info ja kahvio.
Pesumahdollisuus:
Yhteinen suihku naisille ja miehille sekä ulkona uima-allas. Uimapuvun käyttö suositeltavaa.
Sarjat ja ratapituudet :
Sarja
D21
D35
D45
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D18
D16
D14
D12

Matka km
4,4
4,4
3,7
3,7
3,1
3,1
2,1
2,1
1,8
3,7
3,1
2,1
1,8

Kunto A
Kunto B

4,3
3,2

Sarja
H21
H35
H45
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90
H18
H16
H14
H12

Matka km
5,3
5,3
4,4
4,4
3,7
3,7
3,1
3,1
2,1
1,8
1,8
4,4
3,7
2,1
1,8

Rastit, leimausjärjestelmä ja Emit-kortit
Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Rastilla esillä oleva koodi on rastin koodi
(näytöllinen Emit-kortti saattaa näyttää muun numeron kuin rastin koodin). Emit-kortin toiminnan
voi tarkistaa infon luona olevalla 0-leimasimella. (kuntosarjojen lähtö)
Ilman omaa emit-korttia olevien kilpailijoiden tulee vuokrata infosta Emit-kortti, josta peritään
vuokraa 5 euroa. Lainatut Emit-kortit palautetaan infoon. Palauttamatta jätetystä kortista peritään 70
euron maksu.
Lähtö ja lähtöluettelot
Lähtöpaikalle on matkaa kilpailukeskuksesta noin 300 metriä. Viitoitus lähtöön valkoisella
opaspaalulta. Ensimmäinen lähtö on klo 13.00. Lähtöluettelo on nähtävissä kilpailun Internetsivuilla www.vammalankarjalaseura.fi, tulostaululla ja lähtöpaikalla.
Kilpailunumerot
Kilpailunumeroita ei käytetä
Emit-tarkistuslipukkeet ja rastinmääritteet
Emit-tarkistuslipukkeet ovat saatavana lähtöpaikalla. Rastinmääritteet on painettu kilpailukarttoihin.
Irrallisia rastinmääritteitä ei ole.
Lähdön toiminta
3 min ennen lähtöä: kutsu lähtökarsinaan,
2 min ennen lähtöä mallikartta nähtävillä
1 min ennen lähtöä: siirtyminen nollaleimasimen viereen
30 sek ennen lähtöä kilpailija saa kartan karttapuoli alaspäin.
5 sek ennen lähtöä toimitsija kehoittaa laittamaan Emit kortin nollaleimasimeen.
Lähtöhetki: kilpailija nostaa Emit korttinsa nollaleimasimesta, saa kääntää kartan ja aloittaa
suorituksen..
K-piste on lähtöpaikalla ja merkitty rastilipulla.
Kilpailussa ajanotto perustuu Emit-kortin mukaiseen suoristusaikaan ja maalissa suoritettavaan
varmistusajanottoon.
Kuntosarjat:
Karttojen myynti ja emit kortin vuokraus infossa.
Lähtö kilpailukeskuksessa infon lähellä.
Viimeinen rasti ja maali kuten kilpasarjoilla.
Viimeinen rasti
Viimeinen rasti yhteinen kaikille sarjoille. Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin.

Maali
Maaliin saavutaan viitoitusta pitkin. Maalissa suoritetaan maalileimaus. Maalileimauksen jälkeen
kilpailija jatkaa leimantarkastukseen, jossa Emit-kortti luetaan.
Kilpailukarttoja ei kerätä pois maalissa. Kilpailukarttaa ei saa näyttää sellaisille kilpailijoille, jotka
eivät ole vielä kilpailleet. Maali suljetaan klo 16
Kilpailussa ajanotto perustuu Emit-kortin mukaiseen suoritusaikaan, mutta jos kilpailija myöhästyy
lähdöstä, myöhästymisaika lisätään Emit-kortin mukaiseen suoritusaikaan. Jos kilpailukortti
mykistyy kilpailun aikana, suoritusaika perustuu järjestäjien varmistusajanottoon ja leimantarkistus
perustuu tarkistusliuskaan.
Keskeyttäneet
Keskeyttänyt kilpailija tulee maaliin ja leimaa maalilinjalla. Keskeyttänyt kilpailija ilmoittaa
keskeyttämisestään Emit-kortin tarkastuksessa.
Tulostaulu
Tulostaulu sijaitsee kilpailukeskuksessa.
Palkinnot
Palkintoina ovat Karjalan Liiton mitalit. Palkinnot jaetaan tulosten selvittyä.
Kisakahvio
Kisakahvio toimii kilpailukeskuksessa
WC:
Käynti piharakennuksen grillikatoksen puoleisesta päädystä.

Hyvää kilpailuonnea!
Vammalan Karjalaseura

Suunta Sepot

