Kilpailuohjeet Uudenmaan ja Päijät-Hämeen AM-sprintti 15.8.2018
Säännöt
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä, Uudenmaan am-ohjeita ja kilpailun järjestäjän
ohjeita.
Toimihenkilöt
Kilpailunjohtaja:
Ratamestari:
Tulospalvelu:
Tiedottaja:
Kuulutus:
Valvoja:
Tuomarineuvosto:

Hannu Harju, 040-5299107
Seppo Ahvenainen
Sami Kervinen ja T:mi Kokkens
Timo Räty
Jyrki Piirainen
Timo Lintula SV
Seppo Keltamäki JoKu pj
Pekka Muukkonen KeU
Geza Molnar RaVa

Saapuminen
Kilpailukeskus: Koivusaaren kenttä, osoite Pietolankatu 48, 04440 Järvenpää.
Opastus kilpailukeskukseen Järvenpään keskustasta Kellokosken suuntaan Pohjoisväylän (tie
1456) ja Vähänummentien (tie 1452) risteyksestä, josta ajoaika 5 minuuttia.
Pysäköinti tapahtuu opastajien ohjeiden mukaisesti. Pysäköinti on maksuton.
Pysäköintialueilta on viitoitus kilpailukeskukseen, viitoitukselta ei saa poistua. Matkaa
kilpailukeskukseen on enimmillään 1000 metriä.
Maasto
Kaupungin kävelyteitä, katuja, piha- ja puistoalueita, hieman metsää ja kalliota.

Ratapituudet ja rastit
Sarja
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85

Matka Rasteja Sarja
3,8
17 D21
3,5
15 D35
3,2
14 D40
3,0
15 D45
3,0
15 D50
2,7
14 D55
2,6
14 D60
2,2
11 D65
2,0
10 D70
1,8
9 D75
1,6
7 D80
1,6
7 D85

Matka Rasteja
3,2
14
2,7
14
2,6
14
2,6
14
2,5
13
2,2
11
2,0
10
2,0
10
1,8
9
1,8
9
1,6
7
1,6
7

H20
H18
H16
H14

3,5
3,2
3,0
2,2

15
14
15
10

D20
D18
D16
D14

2,7
2,6
2,2
2,0

14
14
11
10

Kartta
Uusi sprinttisuunnistuskartta 7/2018. Kartta on tulostekartta mittakaavalla 1:4 000, kooltaan
A4. Käyräväli 2 m. Kartoittaja Harri Hytönen.
Kartta on muovisuojuksessa. Karttoja ei kerätä pois kilpailun aikana.
Kartassa käytetään karttamerkkiä 540 Huomattava rakennettu kohde (X) kuvaamaan
leikkitelinettä, keinua, ajoestettä sekä merkittävää pihakalustetta
Rastimääritteet
Karttaan ei ole painettuna rastimääritteitä. Irralliset rastimääritteet ovat saatavilla
lähtöruudukossa. Lähdöissä ei ole määritteiden kiinnitystarvikkeita.
Emit
Emit leimaus. Kilpailukeskuksessa on mallirasti, jossa voitte tarkistaa Emit-kortin
toimivuuden ennen lähtöä. Toimimattoman Emit-kortin tilalle voi hakea vuokrakortin infosta.
Tarkistusliuskoja on saatavilla lähtöpaikalla.
Kilpailija on itse vastuussa Emit-kilpailukorttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää
ilmoittautumisessa mainittua kilpailukorttia. Tarkista Emit-numerosi lähtöluettelosta. Mikäli
Emit-numerosi on väärin, niin ilmoita oikea numero infoon ennen kilpailusuoritusta.
Muutoksen hinta on 5 €.
Järjestäjä on varannut vuokrakortin kaikille, joiden Emit-numeroa ei ole ilmoitettu
ilmoittautumisen yhteydessä. Kortin saa infosta, vuokra 5 €. Lainakortti on palautettava
infoon tai maaliin kilpailun jälkeen. Kadonneesta Emit-kortista peritään 60 €.
Emit-väliaikatuloste on saatavissa maaliintulon jälkeen.
Rastit ja kilpailumaastossa huomioitavaa
Koska kilpailualue sijaitsee asuinalueella ja alueella on liikennettä, kilpailijoiden on
noudatettava kilpailun aikana liikennesääntöjä sekä suurta varovaisuutta.
Alueen talo- ja kiinteistöyhtiöt ovat suurelta osin antaneet luvan käyttää alueitaan kilpailun
aikana. Tämän yhteistyön hengessä pyydämme kilpailijoita huolehtimaan kilpailun aikana
kiellettyjen alueiden ja kohteiden koskemattomuudesta.

Kielletyt alueet
Suunnistuksen lajisäännön kohdan 18.23 mukainen lista sprinttikartan kielletyistä kohteista on
oheisessa kuvassa,

Kilpailukarttaan kulkuesteenä tai kiellettynä alueena kuvattua kohdetta ei saa käyttää
kulkureittinä eikä tällaista kohdetta saa myöskään ylittää, alittaa, mennä läpi eikä muullakaan
tavoin käyttää.
Huomaa erityisesti, että kartassa leveällä violetilla viivalla ja maastossa kielletyn alueen
puna-valkoisella nauhalla merkittyjä aitoja ei saa ylittää tai alittaa.
Valvonta ja ohjaus kisan aikana
Kilpailun aikana järjestäjän toimesta on toimitsijoita liikenteen ohjaustehtävissä,
rastivalvonnassa ja valvomassa, että kiellettyjen alueiden sääntöjä noudatetaan. Sääntöjen
rikkojat hylätään.
Kilpailunumerot
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroita. Kilpailijat ottavat itse numeronsa
kilpailukeskuksesta. Omat hakaneulat. Mikäli omaa kilpailunumeroa ei löydy, ota yhteys
infoon.
Lähtöajat
Ensimmäinen lähtö on klo 17.30. Lähtöluettelo on nähtävissä kilpailukeskuksen
ilmoitustaululla ja nettisivuilla http://jarvenpaanpalo.fi.

Lähtöpaikat
Lähtö 1:
Sarjat H21, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H20, H18, H16,
D21, D35, D40, D45, D50, D20, D18
Matkaa lähtöön 900 m.
Lähtö 2:
Sarjat H65, H70, H75, H80, H85, H14,
D55, D60, D65, D70, D75, D80, D85, D16, D14
Matkaa lähtöön 900 m.
Lähdöt ovat lähellä toisiaan ja niiden läheisyyteen kuljetaan samaa viitoitusta. Lopun opasteet
ohjaavat tarkemmin eri lähtöpaikoille. Noudata lähtöviitoitusta poikkeamatta siitä. Lähtöjen
lähellä on Bajamajat ja verryttelytilaa. Noudata matkalla lähtöön erityistä varovaisuutta kadun
ylityksessä.
Toiminta lähdössä
Lähtökarsinan tuntumassa ennen karsinaan siirtymistä on saatavilla emit-tarkistuslipukkeet.
Neljän (4) minuuttia ennen lähtöä kilpailija kutsutaan nimellä lähtökarsinaan, jossa
tarkistetaan kilpailunumero ja lähtöaika
Kolme (3) minuuttia ennen lähtöä nollataan emit-kortti.
Kaksi (2) minuuttia ennen lähtöaikaa on saatavilla irralliset rastimääritteet.
Yksi (1) minuutti ennen lähtöä siirrytään kartoille odottamaan lähtöä. H14 ja D14 sarjan
osallistujille on mallikartta nähtävänä.
Lähtö tapahtuu lähtökellon merkkiäänestä, jolloin kilpailija ottaa kartan oman sarjansa
ämpäristä ja kilpailu alkaa. Kartanottopaikka on samalla lähtöpiste (K-piste).
Maali
Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Leimaa maalileimasimessa ja etene Emit-kortin
purkuun.
Hylkäysehdotuksen tullessa kilpailija siirtyy ohjauksen mukaisesti eteenpäin asian
käsittelyyn.
Keskeyttäneet tulevat maalin kautta tulospalveluun ja ilmoittavat maalin toimitsijoille
keskeytyksestä.
Maaliin tultuaan kilpailija saa pitää karttansa. Reilun pelin sekä lajisääntöjen mukaisesti
karttaa ei saa näyttää lähtemättömälle kilpailijalle.
Ensiapu
Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste.

WC & Pesu

WC:t sijaitsevat kilpailukeskuksessa ja lähdössä 1. Pesumahdollisuutta kilpailukeskuksessa ei
ole.
Palkinnot
Uudenmaan alueen osalta sarjojen kolme parasta palkitaan aluemestaruusmitaleilla. PäijätHämeen osalta sarjojen H/D14 – H/D21 kolme parasta ja sarjojen H/D35 – H/D85 voittaja
palkitaan mitaleilla. Mitalit ovat noudettavissa infosta tulosten selvittyä pois lukien H21 ja
D21-aluemestaruussarjoja, joiden mitalit jaetaan erikseen.

Ravintola
Kisaravintolassa on saatavilla kahvia, teetä, virvokkeita ja kahvileipää.

Muksula
Muksulaa ei kilpailunjärjestäjän toimesta ole tarjolla.

Löytötavarat
Löytötavaroita voi kysellä infosta ja kilpailun jälkeen kilpailunjohtajalta.

Kuntosuunnistus
Kuntosuunnistusta ei ole tarjolla.

Piikkarien ja nastareiden käyttäminen kilpailussa ehdottomasti kielletty!

Hyvää kilpailuonnea!

