18.6.2021

KILPAILUKUTSU JA KILPAILUOHJEET
Päijät-Hämeen suunnistusalueen lasten Kompassitapahtumasarjan viestikilpailu ja AM-viesti
Asikkalassa Vesivehmaan lentokentällä 22.6.2021 klo 18.00 alkaen

Kilpailussa noudatetaan SSL:n lähikilpailun sääntöjä, suunnistuksen lajisääntöjä niiltä osin kuin näissä säännöissä määrätään sekä järjestäjän ohjeita.
Noudata terveysturvallisuusohjeita, jotka löytyvät kilpailusivuilta erillisestä tiedostosta ilmoittautumisajan
päättymiseen mennessä.
Näitä ohjeita tarkennetaan kilpailujen lähestyessä ja valmistelujen edetessä. 18.6. muokatun version muutokset ja lisäykset on merkitty sinisellä tekstillä.

Sarjat ja alustavat matkat:
Pronssisarjat H/D 10RR (erittäin helpot radat)

2,3 km (siimaria pitkin)

Hopeasarjat H/D 12TR (helpot radat)

1,6 km

Kultasarjat H/D 14 (erilaisia reitinvalintoja eritasoisille suunnistajille)

1,9 km

Jokaisessa sarjassa viestissä on kolme osuutta, ei hajontaa. Tyttö saa joukkueessa osallistua poikien sarjaan.
Seurojen yhdistelmäjoukkueet ovat sallittu, mutta ne ovat kilpailun ulkopuolisia.
RR=rastireittirata: maastossa on yhtenäinen valkoinen nauha, jonka varrella rastit ovat. Reitin varrella on
oikaisumahdollisuuksia, joita saa käyttää hyväkseen. Tässä sarjassa puuttuvasta tai virheellisestä leimasta ei
hylätä, vaan siitä tulee 10 minuutin aikasakko. Nauhasta on mallinäyte lähdössä.
TR= tukireittirata: on sama valkoinen nauha kuin RR-radalla, mutta rastit eivät sijaitse aivan sen varrella. Viitoitusta voi käyttää hyväkseen tai suunnistaa siitä välittämättä rastilta toiselle.
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Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen IRMA-palvelun kautta. Ilmoittautumisten ja juoksujärjestysten oltava perillä viimeistään
19.6.2021 kello 23.59 mennessä. Osallistuminen edellyttää, että suunnistajalla on kilpailulisenssi. Ilmoitathan
emit-korttien numerot ilmoittautumisten yhteydessä. Mikäli urheilijalla on väliaikaisesti käytössä oman seuran lainaama emit, eikä sen ilmoittaminen onnistu Irmassa, niin ilmoitathan ne sähköpostitse mona.pokala(ät)outlook.com.
Osanottomaksut:
30 € / joukkue. Maksut ilmoittautumisen yhteydessä IRMA-palvelussa. Eri seurojen yhdistelmäjoukkueet laskutetaan jälkikäteen.
Leimaus:
Käytössä on emit-leimaus. Mikäli kilpailija ei ilmoita emit-numeroaan ilmoittautumisen yhteydessä, järjestäjä
varaa vuokrakortin 4 €, maksu ja nouto infosta. Vuokrakortin palautus infoon kilpailusuorituksen jälkeen.
Lähtö:
Kaikkien sarjojen yhteislähtö klo 18.00. Pysäköinnistä on matkaa lähtöön/vaihtoalueelle noin 300 metriä,
matkalla on oranssi nauhoitus.
Toiminta yhteislähdössä ja vaihdossa:
Joukkueiden aloitusosuuden suunnistajat järjestäytyvät yhteislähtöä varten vaihtoalueelle klo 17.55. Joukkueet asetellaan riveittäin toimitsijoiden puolesta. Kartat jaetaan suunnistajille käteen 2 minuuttia ennen yhteislähtöä ja suunnistajat saavat tutkia karttaa minuutti ennen lähtöä toimitsijoiden annettua siihen lupa.
Lähtömerkki annetaan klo 18.00.
Vaihtoalueella ei ole perinteistä karttatelinettä, vaan joukkueen viestinviejästä saadaan tieto viimeiseltä rastilta, minkä jälkeen toimitsijat huutavat saapuvan joukkueen numeron. Seuraavan osuuden viestinviejän on
tultava oman numeron kuultuaan maahan merkitylle vaihtoalueelle, jossa hän saa toimitsijoilta kartan. Karttaa saa katsoa, mikäli ehtii. Seuraavan osuuden viestinviejä saa lähteä maastoon, kun edellisen osuuden viestinviejä on leimannut maalissa, juossut vaihtoalueelle ja koskenut seuraavan osuuden viestinviejää selkään.
Vaihdossa joukkueiden karttoja ei ole numeroitu, koska hajontoja ei ole. Yhteislähdön ja vaihdon toiminta
käydään läpi lähtöpaikalla klo 17.50.
Huoltajan tai valmentajan on mahdollista opastaa metsään lähtevää lasta K-pisteen luona.
Kartta:
Tulostekartta, kartta päivitetty ja tulostettu 6/2021. Mittakaava 1:10 000, käyräväli 5 m. Kartta on muovikotelossa. Kartan koko A5. Rastinmääritteet on tulostettu karttaan.
Maasto/alueen harrastustoiminta
Lentokentän ympäristössä on paljon erilaista harrastustoimintaa. Kilpailumaastossa on paljon motocrossuria,
mutta alue on rauhoitettu enduropyöriltä kilpailun ajaksi. Lentokentällä voi luonnollisesti olla ilmailutoimintaa kilpailun aikana, minkä vuoksi lentokentälle meno on ehdottomasti kielletty. Lentokentän pohjoispuolella
puolestaan on ampumarata, jossa on tiistaisin ammuntatreenit. Suunnistusradat eivät mene ampumaratojen
lähelle, mutta sieltä kuuluu taatusti ammunnan ääniä. Tämä etukäteen tiedoksi herkimmille lapsille.
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Tulokset:
Ei online-tuloksia, lopputulokset julkaistaan kilpailun jälkeen kilpailusivuilla.
Opastus ja pysäköinti:
Opastus tien 313 ja Vesivehmaan lentokeskuksen tien risteyksestä. Pysäköinti ilmailumuseon pihassa, jossa
on myös info.
Info:
Infosta on noudettavissa joukkuekohtainen materiaali, mikä sisältää kilpailunumerot ja tarkistusliuskat. Omat
hakaneulat mukaan.
Infossa on ensiaputarvikkeet pienten ruhjeiden hoitoon. Vakavammissa tapauksissa palvelee Akuutti 24.
Lennonjohtotornin vessat (2kpl) on suunnistajien käytettävissä. Sisälle ei saa mennä nastarit jalassa.
Palkinnot:
Kaikki osallistujat palkitaan maalissa. Aluemestaruusmitalit jaetaan jokaisen sarjan kolmelle parhaalle joukkueelle maalialueella tulosten selvittyä. Lisäksi jokaisen sarjan 1-2 parasta joukkuetta palkitaan metrilakuilla.
Toimihenkilöt:
Kilpailunjohtaja ja ratamestari: Mona Pökälä, p. 050 5477234, mona.pokala(ät)outlook.com
Tulospalvelu: Seppo Niemi
Tuomarineuvosto kootaan tarvittaessa paikan päällä olevista huoltajista

