KILPAILUKUTSU

Päijät-Hämeen Kompassi-cup 3. osakilpailu
Asikkalan Vesivehmaalla 8.8.2022
Tervetuloa lasten ja nuorten matalan kynnyksen suunnistustapahtumaan!
Tämä Kompassi-cup toteutetaan lähikilpailuna. Lähikilpailussa noudatetaan SSL:n
Lähikilpailun sääntöjä sekä Suunnistuksen lajisääntöjä niiltä osin kuin näissä säännöissä
määrätään sekä järjestäjän ohjeita.
Kilpasarjat (tarvitaan suunnistuslisenssi):
Kultakompassi-cup:
H14, D14 (Erilaisia reitnnalintoja eritasoisille suunnistajille)
Hopeakompassi-cup:
H12, H12TR, D12, D12TR (Helpot radat)
Pronssikompassi-cup 10n: H10, H10RR, D10, D10RR (Erittäin helpot radat)
Pronssikompassi-cup 8n:
H8RR, D8RR (Erittäin helpot radat)
RR=rastreitrata: maastossa on yhtenäinen nauha, jonka narrella rastt onat. Reitn narrella
on oikaisumahdollisuuksia, joita saa käyttää hynäkseen.
TR= tukireitrata: maastossa on sama nauha kuin RR-radalla, mutta rastt einät sijaitse sen
narrella, naan läheisyydessä. Viitoitusta noi käyttää hynäkseen tai suunnistaa siitä
nälittämättä rastlta toiselle.
ForFun-sarjat (ei tarvita suunnistuslisenssiä):
14-avoin, 12-avoin, 10-avoin, TR-avoin, RR-avoin
ForFun-sarjoissa noit juosta minkä tahansa kilparadan omaan tahtin kilpasarjojen jälkeen.
Osallistuminen ei naadi kilpailulisenssiä eikä ennakkoilmoittautumista. Ilmoittautuminen
joko IRMA-palnelussa tai tapahtumapaikalla infossa. Radan noi kiertää yksin tai yhdessä,
tuloksia ei julkaista, mutta halutessaan saa tulosteen omasta ajasta.
Rastiralli:
Kilpailukeskuksessa kaikille anoin ja maksutuon leimausrata, johon ei ole
ennakkoilmoittautumista.
Maasto: Enduro-urien sänyttämä polkurikas maasto, jossa on hynä kulkukelpoisuus.

Matkat: Keskimatkat
Ilmoittautuminen: Kilpasarjoihin osallistuminen edellyttää, että suunnistajalla on
kilpailulisenssi. Kilpasarjoihin ilmoittaudutaan ensisijaisest SSL:n IRMA-palnelun kautta tai
sähköpostlla seppo.jarninen@asikkalanraikas.net Osanottomaksut samanaikaisest
sähköpost-ilmoittautumisen kanssa Asikkalan Raikas ry:n tlille FI67  0011 0a40 0041 41.
Laita niestkenttään osallistujan nimi, sarja ja mahdollinen seura. Ilmoittautumisten oltana
perillä niimeistään 0.8.1011 kello 14.00 mennessä. ForFun -sarjoihin noi ilmoittautua joko
IRMA-palnelussa tai tapahtumapaikalla. Paikan päällä ilmoittautuessa osanottomaksu
maksetaan käteisellä (tasaraha) tai MobilePaylla.
Osanottomaksut: Kilpasarjat 10 €/hlö. ForFun- sarjat 0 €/hlö tai 10 €/yhdessä kulkena
ryhmä. Rastralli on maksuton. Osanottomaksut maksettana samanaikaisest
ilmoittautumisen yhteydessä.
Leimaustapa: Käytössä on Emit-leimaus. Mikäli kilpailija ei ilmoita Emit-numeroaan
ilmoittautumisen yhteydessä, järjestäjä naraa nuokrakortn. Vuokrakortn maksu 4 € ja
nouto infosta.
Lähtö: Ensimmäiset lähdöt klo 18.00. Kilpasarjojen lähtölistat julkaistaan sunnuntaina klo
18 mennessä osoitteessa suunnistus.asikkalanraikas.net Matkaa kilpailukeskuksesta
lähtöön on n. 100 m.
Kilpailuohje: Alustana kilpailuohje julkaistaan Raikkaan netsinuilla osoitteessa
suunnistus.asikkalanraikas.net.
Kartta: Suunnistuskartta 1:7 000, käyränäli 0 m, päinitetty 7 /1011, tuloste, koko A0. Kartta
on muonisuojuksessa.
Opastus ja paikoitus: Opastus Urajärnenteltä Vesinehmaan lentokentän kohdalta,
karttalinkki. Kilpailukeskuksen osoite: Penninte 11, Asikkala. Paikoitus kilpailukeskuksessa.
Toimihenkilöt:
Kilpailunjohtaja ja ratamestari Seppo Järninen, seppo.jarninen@asikkalanraikas.net
Valnoja Noora Järninen, Saloisten Reipas
Tervetuloa Asikkalaan!

Kompassi-tapahtumat onat Suomen Suunnistusliiton alle 14-nuotaiden lasten ja nuorten
matalan kynnyksen suunnistustapahtumatuote. Lisätetoa:
Kompassi-tapahtumat | (suunnistusliitto..)
Alueelliset Kompassi-tapahtumat | (suunnistusliitto..)

