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Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjien ohjeita.
KARTTA JA MAASTO
A4- kokoinen tulostekartta (04/2013) muovisuojuksessa. Mittakaava 1:10 000,
käyräväli 2,5m. Rastimääritteet ovat kartoissa. Kartassa rastiympyrän viereen on
painettu koodinumero. Maasto on tyypillistä keskipohjalaista metsämaastoa, jossa on
jonkin verran avokallioaluetta. Kartalla on jonkin verran hakkuualueita. Kartan
länsiosassa olevan pellon päädyssä on viitoitettu reitti, jossa saa juosta pellon reunaa
pitkin. Pellot ovat muutoin kiellettyä aluetta.
MATKAT
Kunkin partiojäsenen matka määräytyy jakojen ja rastien löytämisen mukaisesti.
Tasaisesti jaetut radat ovat linnuntietä 1,9 – 5,2 km pituudeltaan riippuen sarjasta.
LEIMAUS JA OHJEET PARTIOSUUNNISTUKSEEN
Käytössä on emit-leimaus. Lähdössä on nollauspiste. Kilpailija on itse vastuussa
emitin nollauksesta ja toimivuudesta. Emit-tarkistuslipukkeen käyttöä suositellaan!
H21 sarjassa on maastossa kokoontumisrastin lisäksi kolme yhteistä rastia Y135,
Y139 ja Y145, joilla jokaisella kunkin partion jäsenen on leimattava.
H20, H18, H80, H90, H100, D21, ja D20 sarjoilla on kokoontumisrastin
lisäksimaastossa yksi yhteinen rasti Y139, jolla molempien partion jäsenten on
leimattava.
Kaikilla sarjoilla on viimeisenä rastina kokoontumisrasti (K), jolla kaikkien
kilpailijoiden on leimattava. Leiman puuttuminen joltakin partion jäseneltä, johtaa
automaattisesti partion hylkäämiseen. Kokoontumisrastilta saa lähteä maaliin vasta
sitten kun partio on koossa.

LÄHTÖ
Lähtö tapahtuu kilpailukeskuksen läpi menevältä tieltä, josta on viitoitus Kpisteelle. Partiot jakavat rastit K-pisteellä. Kaikki sarjat lähtevät yhteislähdöllä.
Yhteislähtö on klo 18.30 ja lähdössä on oltava viimeistään klo 18.20. Joukkueet
järjestäytyvät omalla kilpailunumerolla varustetun karttanipun taakse. Kartat saa ottaa
lähtömerkistä. Varatkaa omia kyniä rastien jakoa varten.
MAALI
Jokainen partion jäsen leimaa viimeisellä kokoontumisrastilla, josta partio juoksee
yhdessä maaliin viitoitusta pitkin. Viimeisenä maaliin tulleen partion jäsenen aika on
partion lopullinen aika. Maalin jälkeen emitit luetaan lukijalaitteella. Kartat saa pitää
maalissa.
NUMEROT
Kullekin partion jäsenelle on oma numero. Numerot laitetaan rintaan, eikä niitä saa
taittaa. Numerot löytyvät mallirastin läheltä kilpailukeskuksesta. Lähellä on myös
emit-lipukkeet. Omat hakaneulat. Numerot palautetaan maalissa.
PUKEUTUMINEN, PESU, WC JA ENSIAPU
WC (mallia ”riuku”) sijaitsee kilpailukeskuksen läheisyydessä. Pesutiloja ei ole.
Ensiapu on kilpailukeskuksessa.
PALKINNOT
Kolmelle parhaalle partiolle jaetaan Keski- Pohjanmaan aluemestaruusmitalit tulosten
selvittyä.
KIOSKI
Kilpailukeskuksessa on kioski, josta voi ostaa pientä purtavaa ja juotavaa.
Löytämisen iloa toivottaa Nivalan Suunnistajat!

