SaSu:nTervaruukkirastit ja nuorten MM-näyttökilpailu
23.5.2021
KILPAILUOHJEET
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita.
PÄÄTOIMIHENKILÖT
Kilpailunjohtaja: Eero Thitz, eero.thitz@mhy.fi, 050 538 2558
Pääratamestari: Juha Kettunen ja lasten radat Iisa Lehtiniemi
Valvoja: Ossi Lakkala
Kilpailukeskus: Ari Pylkkänen
Infopiste: Kullervo Hirvonen 040 7449788
Paikoitus: Pekka Linjala
Lähtö: Timo Natunen
Maali: Juha Laitinen
Tulospalvelu: Timo Harju
Tiedotus: Hannu Tiusanen, hannu.tiusanen@mhy.fi, 045 125 0654, tai
040 480 2360
TUOMARINEUVOSTO
Puheenjohtaja: Pekka Valkonen, Kangasniemen Kalske
Jäsen:
Pauli Kukkola, Siilin Rasti
Jäsen:
Pekka Noponen, Suunta Jyväskylä
PAIKOITUS
Pysäköinti opasteen, liikenteenohjaajien opastuksella pelto/tienvarsipaikoitus.
Matka paikoituksesta kilpailukeskukseen noin 900 m. Opastus PieksämäkiJoroinen tieltä, tie nro 455, osoite Vättiläntie 671, ajoaika paikoitukseen n.5 min.
Aja varovasti, tie mutkainen. Opasteet ovat paikoillaan kilpailupäivänä klo 8.00.
Kilpailupaikalle tulo sallittu vain tie nro 455 ja opastuspisteen kautta.
KILPAILUNUMEROT
Vain H/D20E sarjassa on kilpailunumerot. Kilpailunumerot ovat lähtökynnyksellä,
omat hakaneulat mukaan. Jokainen ottaa itse numeronsa lähtöluettelon
mukaisesti. Numerot kerätään maalissa pois.
LEIMAUS
Kilpailussa käytetään emit-leimausta. Mallirasti ja Emit-nollaleimasin on infon
vieressä. Emit-tarkistuslipukkeet löytyvät lähtöalueelta ja E-sarjalaisilla myös
lähtökynnysalueelta.
Tarkasta, että Emit-korttisi numero on lähtöluettelossa oikein. Ilmoita muutokset
infoon ennen kilpailun alkamista. Joilla ei ole omaa emit-korttia, lainaemit-kortin
saa infosta. Vuokra käteisellä infoon 6 €. Palauttamattomasta lainakortista
peritään 60 €. Lainakortti palautetaan infoon. Kilpailija on itse vastuussa
elektronisen kilpailukorttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää lähtöluettelossa
mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei tarkista/varmista kilpailukortin
oikeellisuutta ennen lähtöä. Väärän kortin käyttö aiheuttaa suorituksen

hylkäämisen. Kilpailijaa ei hylätä H/D14 ja sitä nuoremmissa sarjoissa. Maalissa
on maalileimaus.
Näytöllisessä kilpailukortissa rastin koodina näkyy emitin sisäinen koodi, joka ei
aina ole sama kuin rastin oikea koodi.
KARTTA JA RASTIMÄÄRITTEET
Kilpailukartta on muovisuojuksessa, mittakaava H/D50 ja vanhemmilla
1:7500, muut sarjat 1:10 000 käyräväli 5 m, tulostekartta 5/2021, koko A4
lapsilla A5. Rastimääritteet ovat kilpailukartoissa, H/D20E sarjalaisilla on myös
irralliset rastimääritteet lähtökynnysalueella 4 min. ennen lähtöä. (Huom. muutos)
MAASTO
Kilpailumaasto on pääosin mäntypuuvaltaista suppamaastoa. Korkeuserot ovat
kohtalaiset. Kielletyille alueille meno ehdottomasti kielletty. Ei yleistä
maastomerkintää, pääosin vain karttamerkintä. Yhdellä kohtaa myös maastoon
merkitty kielletty alue LähiTapiola-nauhalla. Kilpailualueen tiestö on vain
metsäautoteitä. Silti varottava mahdollista liikennettä.
RASTIT
Mallirasti on kilpailukeskuksessa infon vieressä. Mallirastin vieressä on EMIT –
nollain, jolla voi tarkastaa kortin toiminnan.
VIITOITUKSET
Viitoitus lähtöön alkaa kilpailukeskuksesta.
LÄHDÖT
Ensimmäinen lähtö on klo 11.00. Käytössä on yksi lähtöpaikka. Lähtöön meno
H/D20E sarjalla tietä pitkin. Kaikkien muiden sarjojen lähtöreitti haarautuu
matkalla merkitylle metsäreitille. Seuraa opasteita. Kulje merkittyä reittiä.
Lähtöihin matkaa noin 600 m
H/D20E sarjassa on käytössä lähtökynnys. Lähtökynnyksellä valvonta. Käytä
tarjolla olevaa käsidesiä. Lähtökynnys sulkeutuu 11.30, jonka jälkeen
hakemattomat kilpailunumerot kerätään pois. Myöhästyneet kilpailijat suljetaan
pois kilpailusta. Lähtökynnysalue merkitty LähiTapiola merkkausnauhalla.
Alueen sisällä myös tienreunaa varattuna verryttelyä varten. Jätä lähtöön
lähdettäessä hengityssuojain roskapussiin.
Lähdöissä käytetään lähtöporrastusta seuraavasti:









5. min. E-sarjalaiset siirtyvät järjestäjän kuulutuksella lähtökynnysalueelta
lähtöalueelle viitoitettua reittiä pitkin.
4. min. Lähtöajan ja H/D20E sarjalaisilla kilpailunumeron tarkastus
3. min. Kilpailija nollaa emit-korttinsa
2. min. Kilpailualueen kartta nähtävillä
1. min. Kilpailija siirtyy sarjansa mukaisen kartan viereen.
Lähtö kellon piippauksesta, kartan saa ottaa. K-piste lähdössä.
H/D 12-14 saavat kartan 1 min. ennen lähtöä.
RR-radoilla kartan saa 2 min. ennen lähtöä

Kasvomaskit jätetään ennen lähtökarsina-aluetta roskakoriin, käsien desinfiointi
järjestäjän avustuksella.
Lähdöstä myöhästyneet kilpailijat! Ilmoittautukaa lähtöhenkilöstölle.
JUOMAPAIKKA
H/D20E reiteillä juomarasti. D20E radan karttaan ei ole merkitty rastivälillä 7-8
olevaa juomarastia.
REITTIRADAT
Reitti merkitty maastoon valkoisella yhtenäisellä nauhalla. Lähdössä opastaja
näyttää kartalta lähtöpaikan ja osoittaa viitoituksen alkupään. Reittiradalla
väärästä/puuttuvasta leimauksesta tulee 10 min. sakkoa.
MAALI
Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin. Maaliviivalla suoritetaan EMIT –
leimaus, jolloin ajanotto päättyy. Maaliviivalla on 2 leimasinta, toinen on RR
radan leimasin. Molemmat leimat antavat hyväksytyn leimauksen. Kilpailijat
siirtyvät maalikarsinassa eteenpäin maaliintulojärjestyksessä ensin
käsidesipisteelle, jonka jälkeen ottaa toimitsijan osoittamasta kohdasta
kasvomaskin ja laittaa sen kasvoilleen (yli 12 v). Seuraavaksi luetaan EMIT –
kortin tiedot tuloslaskentaan, leimat tarkistetaan.
Karttoja ei kerätä pois maalissa. H/D20E sarjalaiset palauttavat
kilpailunumeronsa. Järjestäjät toivovat, etteivät maaliin tulleet kilpailijat näytä
karttaa maastoon vielä lähtemättömille kilpailijoille reilun kilpailuhengen
mukaisesti. Epäselvät leimaukset tarkistetaan välittömästi maaliintulon jälkeen
itkumuurilla ratamestarin kanssa ja tarkistuskortti otetaan talteen. Maalialueella
muistetaan 2-metrin turvaväli.
Lastensarjojen osallistujat H/D10 RR ja H/D12 TR saavat palkintonsa heti
maaliin tulon jälkeen.
KESKEYTTÄNEET
Kilpailijat saapuvat normaalisti maaliin. Jos tämä ei ole mahdollista,
keskeyttämisestä on välittömästi ilmoitettava tuloslaskentaan maalin vieressä.
WC, PESEYTYMINEN
BajamajaWC:t ovat kilpailukeskuksessa. H/D20E sarjalaisilla on bajamajaWC:t
myös lähtökynnysalueella. Järjestettyä pesua ei ole, eikä pukuhuoneita.
Kilpailukeskuksen vieressä on lampi ja laituri. Peseytyminen (ilman pesuaineita)
ja uiminen sallittu omalla vastuulla. HUOM! Yksin uiminen ja hyppääminen
laiturilta ehdottomasti kielletty!!

VARUSTEET
H/D20E sarjalaisilla on mahdollisuus jättää varusteet lähtökynnysalueelle,
muovipussit järjestäjiltä. Varusteet kuljetetaan kilpailukeskukseen Infon lähelle.
Kilpailijat! varustautukaa mahdollisiin sateisiin, kilpailupaikalla ei juurikaan ole
katettuja tiloja.
KISARAVINTOLA
Kilpailukeskuksessa, on ainoastaan take-away kahvilamyynti, jossa tarjolla mm.
kahvia, kahvileipää, sämpylää ja grillimakkaraa. Vain käteismaksu, varaa
mielellään kolikoita maksamiseen.
Kilpailukeskuksessa on paikalla myös Suunnistajan Kauppa.
TULOKSET
Tulokset julkaistaan ainoastaan Irmassa ja Savon Suunnan internetsivuilla os.
www.savonsuunta.fi. Kilpailukeskuksessa ei ole tulostaulua. Väliajat julkaistaan
myös Savon Suunnan kotisivuilla. Väliaikoja ei tulosteta kilpailukeskuksessa.
Kilpailussa käytössä myös Online-tulospalvelu.
ENSIAPU
Kilpailukeskuksessa maalin lähellä sekä juomarastilla maastossa.
PALKINNOT
H/D21A, H/D21AL ja H/D20E sarjan parhaat palkitaan rahapalkinnoin ja
lahjakortein. Nuorten sarjojen voittajat palkitaan. Voittajien palkinnot lähetetään
postitse tai rahapalkinnot pankkitilille. Palkinnon saajia pyydetään ilmoittamaan
osoitteensa tai pankkitilin numeronsa sähköpostiin: hannu.tiusanen@mhy.fi, tai
WhatsApp viestillä numeroon 040 480 2360. Palkittavien määrä/sarja ilmoitetaan
viimeistään lauantaina 22.5.
Muut palkinnot arvotaan sarjoittain. Arvotut palkinnot ja niiden saajat nähtävillä
kilpailusivuilla ja Info-pisteellä. Arvontapalkinnot jaetaan vain Infosta.
VALOKUVAUS
Paikalle järjestäjän puolesta valokuvaaja, joka kuvaa satunnaisen määrän
kilpailijoita ja yleiskuvaa kilpailusta. Mikäli et halua, että sinua kuvataan, ilmoita
siitä etukäteen sähköpostilla, hannu.tiusanen@mhy.fi
PELASTUSSUUNNITELMA JA TERVEYSTURVALLISUUSSUUNNITELMA
Molemmat nähtävillä kilpailusivuilla.
KORONAOHJEET
Ilmoittautumalla kisoihin, olet samalla sitoutunut noudattamaan koronaohjeita.
Koronaohjeet kilpailusivuilla.
Hyvää kilpailumieltä!
Savon Suunta ry

