Päijät-Hämeen Kompassi-cupin 3. osakilpailu Asikkalan Vesivehmaalla
8.8.2022

Kilpailuohjeet (alustava, 4.8.2022)
Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän ohjeita.
Tämä Kompassi-cup on lähikilpailu. Lähikilpailussa noudatetaan SSL:n Lähikilpailun sääntöjä sekä
Suunnistuksen lajisääntöjä niiltä osin kuin näissä säännöissä määrätään sekä järjestäjän
ohjeita. Kilpasarjoihin (Kulta-, Hopea- ja Pronssikompassi-sarjoihin) osallistuminen edellyttää, että
suunnistajalla on kilpailulisenssi. For Fun-sarjoihin voi osallistua ilman voimassa olevaa lisenssiä.
Muutoksia kilpailuohjeisiin voi tulla ja lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan kilpailupäivänä
tapahtumasivuilla.

ORGANISAATIO
Kilpailunjohtaja ja ratamestari: Seppo Järvinen, seppo.jarvinen@asikkalanraikas.net
Valvoja: Noora Järvinen, Saloisten Reipas
Tuomarineuvosto: Kootaan tarvittaessa paikalla olevista vanhemmista, puheenjohtajana toimii
kilpailun valvoja.

TAPAHTUMAPAIKKA
Kilpailukeskus sijaitsee osoitteessa Pennintie 11, Asikkala. Opastus Vesivehmaan lentokentän
kohdalta Urajärventien ja Pennintien risteyksessä, karttalinkki. Paikoitus kilpailukeskuksessa.

KILPAILUKARTTA
Tulostekartta, mittakaava 1:7500, käyräväli 5 m, päivitetty 2022. Koko A5, kartta on
muovisuojuksessa.

MAASTO
Kilpailumaasto on supikkokangasta, jossa on paikoin jyrkkiä rinteitä. Alueella on paljon endurouria, joten niiden kanssa tulee olla tarkkana. Radat on suunnisteltu siten, että pahimpiin
polkusyherikköhin ei tarvitse mennä ja radoilla on tukevia kohetita. Maastopohja on pääosin
hyväkulkuista. Rasteja on lähekkäin, joten muista tarkistaa rastin koodi!

H/D14-sarjat kulkevat alueella, jossa on vanhoja piikkilanka-aitoja. Piikkilangan rippeet on pyritty
merkitsemään puna-valkoisin nauhoin maastoon ja kartalle epäselvän aidan symbolilla.

SARJAT JA MATKAT
Sarja
H/D8RR
H/D10RR
H/D10
H/D12TR
H/D12
H/D14

Matka (km) Rasteja
1,1/1,6
1,1/1,6
1,2
1,2
1,5
2,0

6
6
6
6
6
7

FORFUN-AKTIVITEETIT
Saattaja- / kaverisarja: Voit suunnistaa minkä rahansa kilparadan omaan tahtiin kilpasarjojen
jälkeen yksin tai yhdessä kaverin tai saattajan kanssa. Ilmoittautuminen infossa ja
osallistumismaksu infossa käteisellä (tasaraha) tai MobilePaylla. Osallistumismaksu 5 €/hlö tai 10
€/yhdessä kulkeva ryhmä.
Leimausrata Maastoon merkitty lyhyt reitti, jonka varrella leimataan rasteilla. Innokkaimmat
kirmaavat radan moneen kertaan koittaen parantaa omaa aikaa. Ilmoittautuminen leimausradan
luona, ei osallistumismaksua.

KIELLETYT ALUEET
Pelloilla kulkeminen on kielletty. Ne on merkitty karttaan kielletyn alueen symboleilla.

RASTIT, LEIMAUSJÄRJESTELMÄ JA EMIT-KORTIT
RASTIT
Rastit on merkitty oranssivalkoisin rastilipuin. Rastilipun vieressä on Emit-leimasin, mihin
suunnistaja asettaa Emit-korttinsa. Rastireitin rastilipuissa on koodit RR1, RR2, RR3 jne. Muiden
sarjojen rasteilla rastileimasimiin on merkitty karttaan painettujen rastimääritteiden mukainen
rastin oma numerotunnus (rastin koodi).
Kaikilla sarjoilla on yhteinen viimeinen rasti. Siinä on yksi leimasin, jossa koodit RR6 ja 100.
RR- ja 10-sarjoissa puuttuvasta tai virheellisestä leimasta ei hylätä, vaan tulee 10 minuutin
aikasakko.
Mallirasti on nähtävillä kilpailukeskuksessa. Kilpailussa käytetään elektronista Emitleimausjärjestelmää. Tarvittaessa järjestäjä lainaa Emit-kortin (4 €/kpl). Lainatut Emit-kortit on
palautettava infoon. Palauttamatta jätetystä kortista peritään 70 €:n maksu.

Kilpailija on itse vastuussa Emit-korttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää ilmoittautuessa
mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei tule tarkistamaan/varmistamaan kilpailijan
kilpailukortin oikeellisuutta ennen lähtöä.

KILPAILUNUMEROT, EMIT-TARKISTUSLIPUKKEET JA RASTINMÄÄRITTEET
Kilpailunumeroa ei käytetä. Emit-tarkistuslipukkeita ei ole tarjolla. Rastimääritteet on painettu
karttaan.

LÄHDÖT
Kilpasarjoissa väliaikalähdöt klo 18.00 alkaen. Lähtöluettelo julkaistaan sunnuntaina iltapäivään
mennessä. ForFun -sarjoissa on vapaat lähtöajat kilpasarjojen lähtöjen jälkeen. ForFun-sarjojen
lähdössä toimitsija antaa lähtöluvan.
Lähtöön on matkaa 100 m ja reitti lähtöpaikalle on viitoitettu oranssein nauhoin.

LÄHDÖN TOIMINTA JA KILPAILUN KULKU
•
•
•
•

•
•

Viisi (5) minuuttia kilpailija kutsutaan/opastetaan lähtöalueelle, jossa voi tutustua
kilpailukarttaan. Kartat ovat vaakatasossa ja valmiiksi suunnattuna. RR- ja TR-sarjoissa rata
on näkyvissä. Muilla sarjoilla karttaan on merkitty K-piste eli lähtökolmio.
Neljä (4) minuuttia
Odotus
Kolme (3) minuuttia
Emit-kortin nollaus.
Kaksi (2) minuuttia
RR-sarjalaiset saavat kartan ja opastuksen. TR-sarjalaiset saavat kartan, jossa on rata.
Muilla sarjoilla on nähtävillä kartta, johon on merkitty K-piste.
Yksi (1) minuutti
RR- ja TR-sarjalaiset tutustuvat itsenäisesti omaan rataansa. H/D11-12, H/D14 sarjojen
suunnistajat saavat kartan ja voivat tutustua rataansa.
Lähtöhetki
Kilpailijat lähtevät matkaan, tässä vaiheessa ei ole tarvetta enää nollata Emit-korttia.
Lähtöpaikka on sama kuin lähtökolmio kartalla. K-piste on merkitty K-tunnuksella ja
rastilipulla maastoon.

LISÄOHJE RR-SARJAT
Kilpailukartta on kooltaan A5 ja se annetaan 2 minuuttia ennen lähtöä. Rastireitti-radalla (RR) on
rasteja 6 kpl. RR-reitin viitoituksena ja Tukireitin (TR) tukena on maastossa kulkeva yhtenäinen
valkoinen muovinauha. RR-rastit ovat viitoituksen varrella. RR-radan rasteilla ovat tunnukset RR1,
RR2, RR3 jne. sekä rastilipuissa että leimasimissa. Kilpailija saa väärästä tai puuttuvasta

leimauksesta 10 min lisäajan kutakin virhettä kohden. RR-sarjalaiset leimaavat maalissa kuten
kaikki muutkin; maalissa ei ole RR-tunnusta.

MAALI
Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. Kilpailussa on käytössä maalileimaus. Maalileimauksen jälkeen
menee leimantarkastukseen, jossa luetaan kilpailukortti. Karttoja ei kerätä pois maalissa muistakaa Reilu Peli!

KESKEYTTÄNEET
Keskeyttänyt suunnistaja tulee maaliin, leimaa maalilinjalla ja ilmoittaa keskeyttämisestään Emitkortin tarkastuksessa.

WC JA PESEYTYMINEN
Kilpailukeskuksessa ei ole vessoja eikä peseytymismahdollisuutta.

TULOKSET
Tulostaulua ja online-tuloksia ei ole. Tuloksia ladataan mahdollisuuksien mukaan kisan aikana
kisasivuille. Lopputulokset julkaistaan kisasivuilla kisan jälkeen.

PALKINNOT
Kaikki palkitaan maalissa Viipurilaisen kotileipomon tuotteilla.

ENSIAPU
Ensiapulaukku on infossa pienten ruhjeiden hoitoon. Vakavimmissa tapauksissa yhteys
Akuutti24 (Keskussairaalankatu 7, Lahti).

PAIKOITUS
Paikoitus kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Ei pysäköintimaksua.

