Normaalikilpailu (PreO) Hausjärvellä 2.9.2017
Alustavat kilpailuohjeet (versio 30.8.2017)
Lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan kilpailukeskuksessa.
Säännöt
Kilpailussa noudatetaan SSL:n ja IOF:n tarkkuussuunnistuksen lajisääntöjä ja järjestäjien antamia
ohjeita.
Päätoimihenkilöt
Kilpailunjohtaja ja tiedottaja: Heikki Liimatainen, 040 8671217
Ratamestari: Antti Rusanen, 050 305 2700
Tulospalvelu: Jarmo Kapanen, 040 8309913
Info: Pirjo Iivonen
Kilpailun valvoja: Petteri Hakala, RaN
Tuomarineuvosto (kysyin seuraavia, vastauksia odottelen)
Puheenjohtaja: Esko Junttila, MuuRa
Jäsen: Pinja Mäkinen, Koovee
Jäsen: Martti Inkinen, RR
Kilpailukeskus
Ryttylän Kirin maja Kisala. Osoite: Riihiviidantie 616, 12310 Ryttylä. Pysäköinti majan
pysäköintipaikoilla. Opastus kilpailukeskukseen on Riihiviidantieltä majan risteyksestä.
Kilpailumaasto
Kilpailureitti kulkee maisemoidulla entisellä soranottoalueella. Reitillä pienet korkeuserot, ei jyrkkiä
ylämäkiä. Maasto on pääosin mäntymetsää. Alueen reunoilla olevat harjut nousevat enimmillään
40 metriä alimmasta tasosta. Osalla kilpailualuetta on frisbeegolfrata, jota ei kisan aikana käytetä.
Kartta
Sprinttisuunnistuskartta mittakaavassa 1:5 000, käyräväli 2,5 m. Kartoittaja Janne Seppänen 67/2015. Pohja-aineistona on käytetty Maanmittauslaitoksen avointa dataa: laserkeilausaineistoa,
maastotietojärjestelmää ja ortoilmakuvia. Kartan on päivittänyt Heikki Liimatainen 6/2017 ja Antti
Rusanen 8/2017. Kartan koko A4, muovikotelossa.
Kilpailunumerot, kilpailukortit ja pihtileimasimet
Kilpailussa käytetään kilpailunumeroita, jotka saa kilpailukeskuksesta. Järjestäjältä löytyy
tarvittaessa hakaneuloja numeron kiinnittämiseen. Kilpailunumerot ja hakaneulat palautetaan
järjestäjille kilpailukortin luovuttamisen yhteydessä. Kilpailukortti annetaan kilpailijoille lähdössä 1,5
minuuttia ennen lähtöaikaa. Kilpailijat käyttävät kilpailussa omia pihtileimasimia. Jos omaa
pihtileimasinta ei ole, Infosta voi lainata pihtileimasimen.
Lähtö
Kilpailukeskuksesta lähtöpaikalle on matkaa noin 700 metriä. Kulje tien vasenta laitaa.

Maali ja aikarasti
Maalissa kilpailija antaa kilpailukortin toimitsijalle, joka merkitsee siihen maaliintulon ajan. Tämän
jälkeen kilpailija opastetaan aikarastille. Aikarastin jälkeen kilpailija opastetaan tulosten
tallennuspaikkaan, jossa hän luovuttaa kilpailukorttinsa ja kilpailunumeronsa.
Ratatietoja
Elit-rata: matka 1,0 km, 21 rastia. Suoritusaika 1 tunti ja 40 minuuttia.
A-rata: matka 1,0 km, 18 rastia. Suoritusaika 1 tunti ja 40 minuuttia.
Kunto-rata: matka 1,0 km, 18 rastia. Suoritusaika 1 tunti ja 40 minuuttia.
H/D6: matka 0,5 km, 8 rastia. Ei maksimisuoritusaikaa.
Kilpailijoille sallittu reitti on merkitty karttaan sprinttikartan tie-, polku- ja kovapintainenalue
symbolein, joissa on ruskea täyttöväri. Huomioi karttaan merkityt kielletyt alueet, joita ei ole
merkitty maastoon. Kilpailukartta annetaan kilpailijoille lähtöhetkellä.
Maalin jälkeen opastus aikarastiasemalle, jonne on matkaa maalista noin 100 metriä. Asemalla on
3 rastitehtävää ja vastausaikaa on 90 sekuntia. Toimitsija ilmoittaa, kun 80 sekuntia on kulunut.
Aikarastilla on kuusi lippua (A-F), ei Z (nolla) vaihtoehtoa. Vastaus annetaan kuuluvalla äänellä
käyttäen kansainvälisiä foneettisia aakkosia: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo ja Foxtrot.
Kahvio
Ryttylän Kiri pitää majalla on kahviota.
Info
Info on Ryttylän Kirin majalla.
WC:t
Ryttylän Kirin majalla on WC. Lähtöpaikalla ei ole WC:tä.
Pukeutumis- ja peseytymistilat
Kilpailijoiden pukeutumistiloina ovat käytettävissä Kirin majan tilat. Majan viereisellä Ykslammella
on yleinen uimapaikka.
Tulokset ja palkinnot
Tulostaulu on kilpailukeskuksessa. Palkintojenjako suoritetaan mahdollisimman pian tulosten
vahvistumisen jälkeen. Kilpailussa palkitaan kolme parasta E-sarjassa, A-sarjan voittaja ja Kuntosarjan palkinto arvotaan. Lisäksi palkitaan paras paralympia-statuksen omaava kilpailija.
Tempo-harjoitus
Palkintojen jaon jälkeen kaikki ovat tervetulleita tempoharjoitukseen, joka järjestetään
kilpailukeskuksen ympäristössä. Radalla on viisi rastiasemaa, joilla kullakin on kuusi rastia.
Osallistujista osan toivotaan toimivan myös ajanottajina harjoituksessa.

