Kilpailuohjeet
Järjestäjä: Nivalan Suunnistajat
Tapahtuma: Suunnistuksen Keskipohjanmaan aluemestaruus viestit
Aika: 15.8.2021 klo 11.00 alkaen

Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita

Toimihenkilöt
Kilpailun johtaja Miikka Annunen
Valvoja Unto Virkkula
Ratamestari Mauno Taanila
Lasten radat Pirkko Ekdahl
Tulospalvelu Aki Aunola

Kilpailukeskus ja opastus
Kilpailupaikkana on Hiidenkallio Sarjankylällä. Kilpailukeskuksena toimii rajattu piha-alue Isonkankaantien
varressa. Opastus tieltä 18369 Huikarintie, vt 28 Nivalasta Kärsämäen suuntaan n. 13
km. Huikarintietä ajetaan 4,1 km jonka jälkeen käännytään vasemmalle Isonkankaantielle.
Lähin GoogleMaps-osoite on Isonkankaantie 138.
Pysäköinti Isonkankaantie varressa.

Maasto ja kartta
Maasto on pääosin nopeakulkuista soiden rikkomaa kalliopohjamaastoa. Kallioalueilla on
korkeuseroja mutta ne ovat kuitenkin vähäisiä (0-20 m). Kartan on kartoittanut Timo Joensuu 6/2017 ja sitä
on päivitetty 2021 Nivalan Suunnistajien toimesta. Mittakaava on 1:7 500 60-vuotiailla ja sitä vanhemmilla,
lasten radoilla 1: 5 000 ja muut 1: 10 000. Käyräväli 2,5 m.
Kartat on kiinnitetty nitomalla vaihtopuomiin. Kilpailijan vastuulla on irrottaa mahdollinen karttamuovin
reunaan jäänyt nitojan niitti.

Leimausjärjestelmä ja rastit
Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Tarkistusliuskat ovat myös käytössä. Tarkistusliuskaan on
kirjoitettava joukkueen numero ja osuus. Kilpailussa on käytössä vaihto- ja maalileimaus. Maastossa on
paljon rasteja ja osa rasteista ovat lähekkäin, joten koodi kannattaa tarkistaa huolellisesti.
Rastimääritteet on painettu karttaan.

Kilpailumateriaali ja kilpailunumerot
Kilpailussa käytetään kilpailunumeroita. Kilpailunumerot saa infosta. Kilpailunumerot palautettava
leimantarkistuksen yhteydessä.

Lähtö ja vaihdot
Lähtö- ja vaihtoalueen sisäänpääsy avataan klo 10.45. Viestin lähtö tapahtuu klo 11.00. Siirry lähtöalueelle
hyvissä ajoin. Seuraa kuuluttajan ohjeita.
Lähtöalueelle mentäessä tapahtuu Emit-kortin nollaus. Yhtä Emit-korttia saa käyttää kilpailussa vain kerran
ja vain yhdellä osuudella.

Ohjeet ensimmäiselle osuudelle
Lähtö- ja verryttelyalueelle saavutaan emit nollauksen kautta, joka sijaitsee viestin lähtöalueen vieressä.
Lähtöpaikalla toimitaan kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti.
Kilpailijat siirtyvät kuulutuksen ohjeiden mukaan omille lähtöpaikoille noin 4 min ennen lähtöhetkeä. Kartat
jaetaan käteen karttapuoli alaspäin. Kartan takapuolella lukee joukkueen ja osuuden numero. Kilpailijan
vastuulla on tarkistaa, että ottaa oikean kartan. Myöhästyneet joukkueet saavat kartan ja lähtöluvan
varsinaisen lähdön jälkeen toimitsijoilta.
Kilpailu lähtee kuuluttajan antamasta lähtömerkistä. Kilpailija ei saa liikkua paikaltaan eteenpäin tai katsoa
karttaa ennen lähtömerkkiä. Varaslähdön ottaneet tai sen aiheuttaneet joukkueet hylätään.

Viimeinen rasti ja vaihto/ maali
Viimeinen rasti on sama kaikilla kilpailijoilla. Viimeiseltä rastilta on viitoitus vaihtoon/maaliin.
Vaihto-/maalileimaus suoritetaan maaliviivan jälkeen.

Vaihto
Vaihtoon tulevan kilpailijan vaihtoaika saadaan vaihtoleimauksesta maalin kohdalla. Kilpailija
luovuttaa kartan toimitsijalle vaihtoleimauksen jälkeen ja jatkaa edelleen karttatelineelle.
Osuudelle lähtevä kilpailija varmistaa, että saa oman joukkueen oikean osuuden kartan. Väärällä
kartalla suunnistaminen johtaa hylkäykseen.
Jos vaihtoon saapuvan joukkueen seuraavan osuuden kilpailijan kartta ei ole karttatelineessä,
ilmoittaa vaihtoon saapuva kilpailija siitä vaihtotoimitsijalla ja kilpailijalle annetaan varakartta.
Menetettyä aikaa ei hyvitetä kilpailussa.
Vaihdon jälkeen kilpailija siirtyy leimantarkisteukseen. Epäselvät tapaukset selvitetään
itkumuurilla.

Maali
Maaliintuloaika saadaan maalileimauksesta. Tarvittaessa maalituomari ratkaisee sijoituksen
maaliviivalla. Maalileimaus suoritetaan välittömästi maaliviivan jälkeen.

Uusintalähtö
Tarvittaessa järjestetään uusintalähtö. Normaali vaihto lopetetaan n. 10 minuuttia ennen
uusintalähtöä. Uusintalähdöstä tiedotetaan kuulutuksella.

Karttojen palautus
Kartat voi noutaa uusintalähdön jälkeen. Seuraa kuulutusta.

Radat ja ratapituudet

Rata:
H21
H120
H150
H180
H210
H15-18
H14
D21
D120
D150
D180
D15-18
D14
RR
TR

Pituus:
[km]
5,2 -5,3
4,6 – 4,8
3,7 – 3,8
3,6 – 3,7
3,0 -3,1
3,0 -3,1
2,1 – 2,2
4,6 – 4,8
3,7 – 3,8
3,6 – 3,7
3,0 -3,1
3,0 -3,1
2,1 – 2,2

Rastien
lukumäärä:
11
10-12
9
8–9
8
8
6
10-12
9
8–9
8
8
6

n. 2,0
n.1,9

Tulokset
Online tuloksia voi seurata osoitteesta: https://www.aa-ventures.fi/tulospalvelu
Lopulliset tulokset julkaistaan myös Nivalan Suunnistajien nettisivuilla.

Palkintojen jako
Palkinnot voi noutaa infosta tulosten selvittyä. Aluemestaruusmitalit jaetaan sarjojen kolmelle parhaalle.

Juoma- ja ensiapupisteet
Maastossa ei ole juomapisteitä. Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa.

Myyntipisteet
Kilpailualueella on kahvio.

Wc:t ja pesu
Kilpailualueella sijaitsee 2 kpl bajamajoja. Kilpailualueella ei ole mahdollisuutta peseytymiseen.

