Kilpailuohjeet
Päijät-Hämeen oravapolkukilpailu 18.6.2019
Vesivehmaan Jenkkapirtillä
Alustavat ohjeet
Toimihenkilöt
kilpailunjohtaja Mona Pökälä
ratamestari Seppo Järvinen
tulospalvelu Kasperi Lehtinen
valvoja Matti Laitinen (IHR)
Tuomarineuvosto
valitaan kilpailupaikalla tarvittaessa
Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita.
Kartta
Tulostekartta mittakaavassa 1:10 000, käyräväli 5m, tulostettu 6/2019. Kartan koko on
H/D12-H/D16 sarjoissa A4 ja RR sekä TR -sarjoissa koko on A5. Kartta on muovisuojuksessa.
Karttamerkit noudattavat ISOM2017 -standardia.
Rastinmääritteet
Rastinmääritteet on tulostettu karttaan ja lisäksi ne on saatavilla irrallisina lähdössä.
Kiinnitystarvikkeita ei ole tarjolla. RR-sarjoilla ei ole määritteitä. Rastinmääritteet julkaistaan
kilpailukeskuksen infotaululla, jossa ne on avattu sanallisesti.
Maasto
Tasaista kangasta, jossa on paljon kuviorajoja ja polkuja. H15 ja H16 sarjat ylittävät alueen, jossa
on paljon enduro-uria. Niitä kaikkia ei ole merkitty kartalle.
Matkat
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3,8
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2,1/1,6
Kielletyt alueet
Karttaan merkityillä pihamailla kulkeminen on ehdottomasti kielletty.

Kilpailunumerot
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroita, jotka ovat haettavissa opaspaalun läheisyydestä.
Kilpailunumeroissa ei ole hakaneuloja, ottakaa omat hakaneulat mukaan. Kilpailunumerot kerätään
maalissa.
Leimausjärjestelmä
Kilpailussa käytetään emit -leimausjärjestelmää. Järjestäjä on varannut vuokrakortin kaikille, joiden
emit-numeroa ei ole ilmoitettu ilmoittautumisen yhteydessä. Kortin saa noutaa infosta, vuokra 6
euroa. Lainakortti on ehdottomasti palautettava maaliin tai infoon kilpailun jälkeen. Kadonneesta
kortista peritään 70 euroa. Väärällä emit -kortilla kilpailevat hylätään. Kilpailijat ovat itse
vastuussa, että kilpailevat oikealla emit -kortilla. Tarkista lähtöluettelosta, että emit -korttisi numero
on siinä oikein. Korttien numeromuutokset on ilmoitettava infoon ennen lähtöä.
Emit -kortin toimivuuden voi tarkastaa opaspaalun luona.
Lähdöt
Matkaa lähtöön on 300 metriä ja sinne johtaa oranssi viitoitus.
Toiminta lähdössä
 4 min: Kilpailijat kutsutaan lähtöön. Sarjoissa RR- ja TR-sarjoissa suunnistajat saavat
minuutin ajan tutustua karttaan, jossa on oman sarjan ratapainatus. Myös muut sarjat saavat
tutustua karttaan minuutin ajan, mutta näihin mallikarttoihin on merkitty vain K -piste.
 3 min: Emit -korttien nollaus.
 2 min: RR -suunnistajat saavat kartan ja halutessaan myös opastusta. TR -suunnistajat saavat
oman karttansa. Muilla lasten sarjoilla nähtävillä mallikartta, johon on merkitty K -piste.
 1 min: RR- ja TR -radan suunnistajat saavat tutkia karttaansa. Muut lasten sarjat saavat
oman karttansa ja voivat tutustua siihen minuutin ajan.
Lähtö tapahtuu K -pisteeltä eli lähtöpaikka on sama kuin lähtökolmio kartalla.
Maali
Viimeisellä rastilla on leimasimet 100 ja RR6. Ei ole väliä, kummalla niistä leimaa. Viimeiseltä
rastilta johtaa viitoitus maaliin, jossa on tehtävä maalileimaus. Maaliin tultuaan kilpailija saa pitää
karttansa, mutta ei saa näyttää sitä lähtemättömälle kilpailijalle reilun pelin hengen mukaisesti.
Keskeyttäneet
Keskeyttäneet saapuvat maaliin kuten muutkin ja ilmoittavat keskeytyksestä leimantarkistuksessa.
Palkinnot
Palkinnot jaetaan kuulutuksen mukaan.
Käymälä
Opastus selviää opaspaalulta.
Kahvila
Kilpailukeskuksessa on kahvila.
Pesu
Pesua ei ole.
Ensiapu
Ensiapu on infossa.

