
KILPAILUOHJEET

Kilpailunjohtaja: Pirkko Ekdahl
Ratamestarit: Jorma Oja, Martti Joensuu
Valvoja: Markku Vesisenaho, SievSi
Tulospalvelu: Arto Koutonen
Kartoitus: Timo Joensuu
Ensiapu: Pasi Laitala
Pysäköinti: Toivo Hautamäki
Lähtö: Teuvo Hautamäki
Kahvio: Liikuntakeskus Uikko
Kuulutus: Tuomas Järviluoma, Jyrki Määttä
Tiedotus: Heikki Hautala
Info: Kaija Mäkikangas
Tuomarineuvoston puheenjohtaja: Aija Tilvis, RasTiimi

Opastus: Vt28 ja vt27 risteyksestä 2km Iisalmeen päin, ammattikoulun risteys. Matkaa 
parkkipaikalle n. 300m. Parkkipaikalta kisakeskus Uikkoon n. 200m.
Pysäköinti :  Entisen AIKU:n piha.
Kilpailusäännöt: Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita. Jokainen 
osallistuja suunnistaa omalla vastuullaan(auto- ja pyöräliikennettä on varottava). 
Kevyenliikenteenväylillä oikeanpuoleinen reuna.
Kilpailukartta: Tulostekartta, 6-värinen 4/2015 mittakaava 1:5000, käyräväli 2,0m. Kartan koko 
A4.
Kartta muovikotelossa. Rastimääritteet kartassa.
Karttaa ei kerätä pois maalissa. Kartan näyttäminen maastoon lähtemättömille on kielletty.
Maasto: Maasto pääosin asfalttia ja sorapintaisia teitä. Suositellaan lenkkareiden käyttöä.

Kielletyt alueet:
-tummanvihreällä merkitty kasvillisuus
-paksulla mustalla viivalla merkityt muurit
-violetilla pystyviitoituksella karttaan merkityt kielletyt alueet
-violetilla pystyviitoituksella karttaan merkityt ajotiet, joissa siis kulku kielletty
-ajoteiden reunassa, jalkakäytävillä kulkeminen on kuitenkin mahdollista - tällöin tien ko. reunassa 
ei ole pystyviitoitusta . Kielletyille teille on suojatiet merkitty ylityspaikanmerkillä )( , joista saa 
mennä. Alueella on valvontaa ja kielletyn alueen ylittäminen johtaa kilpailusuorituksen 
hylkäämiseen. Valvojilla on vihreät liivit.
Alueella on useita vihreäliivisiä valvojia sekä turvaamassa  liikennettä että opastamassa suunnistajia 
pysymään sallituilla reiteillä.
Noudata sprintin sääntöjä, yleisiä liikennesääntöjä ja mahdollisesti reitillä saamiasi ohjeita.

Rastit ja leimausjärjestelmä:
Kilpailussa käytetään EMIT -leimausjärjestelmää.Kilpailija on itse vastuussa kilpailukortin 
toimivuudesta ja oikeasta kortin käytöstä. Käytä vain omalla nimelläsi rekisteröityä emittiä.
Emit-kortin muutokset on ilmoitettava kilpailukeskuksen infoon viimeistään puolta tuntia ennen 
lähtöä.
Emit kortteja on mahdollisuus vuokrata infosta 4€/kpl.
Vuokratuista kadonneista Emit-korteista veloitetaan 60€.
Emit-lipukkeet ovat kilpailunumerojen läheisyydessä.
Kilpailussa on kahdennäköisiä rasteja, jotka nähtävillä mallirastikohteessa.
Emitin toimivuuden voi varmistaa mallirastipisteessä.



Kilpailunumerot: 
Kilpailussa käytetään kilpailunumeroa, joka on sama molemmissa osakilpailuissa. Kilpailunumerot
palautetaan toisen osakilpailun maalissa.

Lähdöt:

1.osakilpailun lähtö: 
Kilpailussa on vain yksi lähtö.
Matkaa lähtöön 300m. Oranssi-valkoinen viitoitus.
Ensimmäinen lähtö klo 11.00.
Lähtöluettelot löytyvät kisasivuilta ja ilmoitustaululta.
Kilpailija on itse vastuussa että ottaa oikean kartan.

2.osakilpailun lähtö:
Kilpailussa on vain yksi lähtö.
Matkaa lähtöön 700m. Oranssi-valkoinen viitoitus.
Ensimmäinen lähtö klo 13.30.
Lähtöluettelot löytyvät kisasivuilta ja ilmoitustaululta.
Kilpailija on itse vastuussa että ottaa oikean kartan.

Lähdön toiminta:
4 min ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan ja kilpailunumero tarkistetaan.
3 min Emit -kortti nollataan
2 min kilpailukartta nähtävillä..
1 min kilpailija siirtyy karttatelineelle.

Maali:
Kaikissa sarjoissa  on sama maali.  Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin, jossa on 
maalileimaus. Maalista kilpailija jatkaa leimantarkastukseen. Väliaikatulosteen saa tulostettua 
infosta. Mahdolliset keskeyttäneet tulevat normaalisti maaliin ja ilmoittavat toimitsijoille 
keskeyttämisestä.

Tulokset: Tulokset tulevat kilpailutaululle. Tulokset ovat myös myöhemmin Nivalan Suunnistajien 
sivuilla www.nivalansuunnistajat.fi

Palkinnot: Palkittujen määrä ilmoitetaan ilmoitustaululla.

Pesu ja WC:  Kilpailukeskuksessa peseytymismahdollisuus Uikon alakerrassa. WC:t Uikon ja 
jäähallin tiloissa.

Kahvio: Uikon kahvila.
Ensiapu: Uikon tiloissa.

Nivalan Suunnistajat pitävät kuntorastit klo 12.00 alkaen. Lähtö infosta.

Mukavaa suunnistuspäivää !
      Nivalan Suunnistajat

http://www.nivalansuunnistajat.fi/

