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Tulospalvelun vastaava
Kilpailun valvoja

Mona Pökälä, p. 050 5477234
Katja Iivonen
Seppo Niemi
Matti Laitinen, Itä-Hämeen Rasti

Tuomarineuvoston puheenjohtaja Suvi-Päivikki Uusitalo (IHR)
Jäsenet Päivi Einonen (LS-37) ja Konsta Vanhanen (IkNV)
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjän ohjeita. Muistathan lukea myös
terveysturvallisuusohjeet ja noudattaa niitä.

Sarjat ja matkat (km)
sarja

matka sarja

matka

H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80

5,2
5,2
4,0
4,0
3,0
3,0
2,3
2,3
1,9
1,9
1,5

D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80

4,0
4,0
3,0
3,0
2,3
2,3
1,9
1,9
1,5
1,5
1,5

H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
H8RR
HDRRS

4,0
4,0
3,0
1,9
1,9
1,6
1,4
2,1
2,1
2,1

D20
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
D8RR

3,0
3,0
2,2
1,9
1,9
1,6
1,4
2,1
2,1

Kilpailukartta ja rastinmääritteet
Tulostekartta, tulostettu 5/2021. Mittakaava sarjoissa H/D50 ja vanhemmat 1:7 500 muilla 1:10 000,
käyräväli 5 m. Kartta on muovikotelossa. Kartan koko H/D14 ja nuoremmilla A5, muilla A4.
Rastinmääritteitä ei ole irrallisena, ainoastaan karttaan tulostettuina.

Kielletyt alueet
Karttaan merkityillä pihamailla ja kielletyillä alueilla kulkeminen on ehdottomasti kielletty. Lisäksi lähtöön
mentäessä tien oikean puoliseen maaston meno on kielletty ennen kilpailusuoritusta.

Kilpailunumerot
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroita, jotka ovat noudettavissa lähdöstä. Omat hakaneulat (3kpl)
mukaan. Numeroita ei kerätä pois kilpailun jälkeen.

Emit-kortit
Kilpailijan tulee tarkistaa emit-kortin numero lähtölistasta, joka on nähtävillä nettisivulla. Mikäli emitin
numero on lähtölistassa väärin, on kilpailijan otettava yhteys infoon.
Lainattavat emit-kortit saa infosta 6 € hintaan ja ne tulee palauttaa maalissa. Kadonneesta lainaemitkortista veloitetaan 70 euroa.
Emit-kortin tarkistusliuskan saa lähdössä 4min kohdalla, käsidesin jälkeen. Lasten lähdössä toimitsijat
auttavat tarvittaessa tarkistusliuskan kiinnittämisessä.

Lähtö
Käytössä on kaksi vierekkäistä lähtöpaikkaa, joissa on sama sisäänkutsuja. Lähdöstä 1 lähtevät H/D16 ja
vanhemmat sarjat ja lähdöstä 2 H/D14 ja nuoremmat sarjat.
Kilpailijan on etukäteen mahdollista varata lähtöaika perjantai-iltaan mennessä kilpailusivuston kautta.
Varaamisjärjestelmä avataan torstaina 27.5. Varaamattomat lähtöajat arvotaan. Ensimmäiset lähdöt ovat
klo 10.00.
Lähtöihin on matkaa noin 700 m ja niihin johtaa oranssi nauhoitusviitoitus. Lähtöviitoitukselta ei saa
poiketa oikealle puolelle metsään. Heti kilpailukeskuksesta lähtiessä ylitetään kapea silta, jota pitkin tullaan
myös maaliin. Noudatathan tässä erityistä varovaisuutta. Rastireitin viitoitus kulkee kilpailukeskuksen
läheisyydessä samaa reittiä lähtöviitoituksen kanssa. Annathan tilaa suoritustaan tekeville junioreille.
Toiminta lähdössä 1
5 min ennen lähtöä

Kilpailijat kutsutaan sisään. Tässä vaiheessa kilpailija heittää kasvomaskin
roskiin.

4 min ennen lähtöä

Lähtöajan tarkistus, käsien desinfiointi ja emit-tarkistusliuskan kiinnitys.

3 min ennen lähtöä

Emit-kortin nollaus.

2 min ennen lähtöä

Kilpailukartta on nähtävillä.

1 min ennen lähtöä

Siirtyminen kartoille. Kartan saa ottaa lähtöhetkellä.

Toiminta lähdössä 2
5 min ennen lähtöä

Kilpailijat kutsutaan sisään. Tässä vaiheessa kilpailija heittää kasvomaskin
roskiin, jos hänellä on sellainen, ja desinfioi kätensä. Lähdössä on näkyvillä RRja TR-sarjojen radat sekä H/D12 sarjoilla kartta, johon on merkitty K-piste.

4 min ennen lähtöä

Lähtöajan ja kilpailukortin tarkistus. Emit-tarkistusliuskan kiinnitys, toimitsija
auttaa tarvittaessa.

3 min ennen lähtöä

Emit-kortin nollaus.

2 min ennen lähtöä

H/D8RR, 10RR ja RRS suunnistajat saavat kilpailukartan ja heitä opastetaan.
H/D12TR tutustuvat karttaan, jossa on rata näkyvillä.
H/D12-14 tutustuvat karttaan, jossa näkyy K-piste.

1 min ennen lähtöä

H/D8RR, 10RR ja RRS tutustuvat itsenäisesti rataansa.
H/D12TR, 12, 13 ja 14 ottavat oman karttansa ja tutustuvat rataan.

Lähtöhetki

Kilpailijat lähtevät matkaan.

TR- ja RR-suunnistus
Tukireittiradat (TR): Reittiä tukee yhtenäinen valkoinen viitoitusnauha. Rasteilla on tavalliset numerokoodit.
Rastireittiradat (RR): Reitti on merkitty yhtenäisellä valkoisella nauhalla. Rastit ovat mallirastin mukaisia
rasteja, joiden tunnukset ovat RR1, RR2, RR3 jne. Rastit sijaitsevat viitoituksen varrella ja ne leimataan
numerojärjestyksessä. Rastireittiläiset tekevät myös maalileimauksen. Puuttuvasta rastista tai väärästä
leimasta tulee 10 min aikasakko.

Rastit ja maali
Mallirasti on kilpailukeskuksessa. EMIT-kortin toimintakunnon voi testata mallirastin luona.
Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Kilpailijat leimaavat maalirastilla, minkä jälkeen siirrytään
käsien desinfiointiin, kilpailija saa kasvomaskin ja siirtyy Emit-lukijalaitteelle leimojen tarkistusta varten.
Karttoja ei kerätä pois maalissa.

Keskeyttäneet
Keskeyttäneiden tulee ilmoittautua maalissa.

Tulokset
Kilpailusivuille tulee linkki online tuloksiin sekä lopputulokset kilpailun jälkeen. Kilpailukeskuksessa ei ole
tulostaulua.

Palkintojenjako
Pääsarjojen kolme parasta sekä H/D 16, 18 ja 20 voittajat palkitaan lahjakortein. Palkittavien tulee kilpailun
jälkeen lähettää sähköpostilla yhteistietonsa kilpailunjohtajalle, mona.pokala(a)asikkalanraikas.net.

Sarjoissa H/D 13–14 sekä 35–80 arvotaan voittajat, jotka voivat noutaa palkintonsa suorituksen jälkeen
infosta. Arvotut voittajat julkaistaan etukäteen kisasivuilla. Noutamattomia palkintoja ei toimiteta.
Kaikki RR-, TR-, ja H/D12-sarjalaiset palkitaan välittömästi suorituksen jälkeen.

Ensiapu
Infosta on saatavilla ensiaputarvikkeita. Isommissa haavereissa palvelee Akuutti 24 Päijät-Hämeen
keskussairaalassa Lahdessa.

Kilpailukeskuksen palvelut
Kilpailukeskuksessa on bajamajoja, muttei pesupaikkaa tai vesipistettä.
Kilpailukeskuksessa on take away -kahvio, jossa on myynnissä kahvia, teetä, virvokkeita, pullaa ja täytettyjä
leipiä. Maksutapana suosimme mobile payta tai tasarahaa.

Onnistuneita reitinvalintoja!
Asikkalan Raikas

