Koululiikuntaliiton suunnistusmestaruuskilpailut
31.8. - 1.9.2018 Sipoossa
KILPAILUOHJEET (päivitetty 30.8)
Henkilökohtainen- ja viestikilpailu, yhteiset ohjeet

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan SSL:n ja KLL:n sääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita.
Suunnistuspiikkareiden käyttö on kielletty, nastareiden käyttö on sallittu.
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Kilpailukeskus
Kilpailukeskus sijaitsee Söderkullan koulukeskuksessa (Opintie 6, Sipoo).
Liikenneopastus ja paikoitukset
Liikenneopasteet ovat paikoillaan torstaista 30.8. klo 8:00 alkaen.
Kaikki liikenteen opastus alkaa välittömästi Porvoonväylältä (E18) noustuanne,
Helsingin suunnasta tultaessa liittymästa 55 (Söderkulla/Massby/Västerskog) ja
Porvoon suunnasta tultaessa liittymästä 57 (Kalkkiranta).
Henkilöautojen peltoparkkialueet sijaitsevat Uuden Porvoontien (170) ja Massbyntien
risteyksen välittömässä läheisyydessä, osoitteessa Uusi Porvoontie 1041, 01150 Sipoo.
Peltoparkista jalankulku kilpailukeskukseen/majoitukseen tapahtuu viitoitettua
kevyenliikenteen väylää pitkin, matkaa on noin 1200 metriä.
Bussiliikenne purkupaikalle ja pysäköintiin
Saapuvien bussien reititystä purkupaikalle noudatettava ruuhkien välttämiseksi. Bussien
purkupaikka sijaitsee kilpailukeskuksen ja majoituksen välittömässä läheisyydessä,

osoitteessa Opintie 6, 01150 Sipoo. Bussien väliaikainen/ pitkäaikainen pysäköintialue
sijaitsee Sipoonlahden Neste-huoltoasemalla, osoitteessa Eriksnäsintie 131, 01150
Sipoo.
Jos bussinkuljettajalla on tarvetta päästä kilpailukeskukseen/majoitukseen bussin
pysäköinnin jälkeen, olkaa yhteydessä purkupaikan toimihenkilöön niin järjestämme
teille erilliskyydin.
Majoitukseen saapuvat henkilöautot
Majoitukseen saapuvat henkilöautot voi tavaroiden purkamisen ajaksi pysäköidä
majoituksen välittömässä läheisyydessä sijaitseville parkkipaikoille, osoitteessa Opintie
6, 01150 Sipoo, mutta autot tulee siirtää heti majoittumisen jälkeen henkilöautoille
tarkoitettuun peltoparkkiin, osoitteessa Uusi Porvoontie 1041, 01150 Sipoo.
Liikenne Kisadiskoon
Kevyenliikenteen kulkureitti kilpailukeskuksesta kisadiskoon (1800 m) on viitoitettu
lippusiimalla kevyenliikenteen väyliä pitkin, mutta matkan varrelle ei ole järjestetty
liikenteen valvontaa kisajärjestäjien puolelta.
Jokaisen diskoon/ diskosta kulkevan tulee itse huolehtia turvallisesta
liikennekäyttäytymisestään ja muistaa kevyenliikenteen/ jalankulkijan lait!
Diskon välittömässä läheisyydessä on todella rajallinen määrä henkilöautojen
parkkipaikkoja, joten järjestäjä ei takaa henkilöautoille/busseille parkkipaikkoja.
Suositeltavaa on, että kaikki käyttävät kevyenliikenteen merkittyä kulkureittiä
kilpailukeskuksesta.
Majoitus
Majoitus on kilpailukeskuksessa koulurakennuksessa (Opintie 6, 01150 Söderkulla).
Majoitukseen ilmoittaudutaan torstaina 30.8. klo 16 alkaen ja perjantaina 31.8. klo 14
alkaen Majoitusinfossa, jossa jaetaan majoitusrannekkeet ja ohjeet majoitusta varten.
Majoitukseen tulevat kulkevat kilpailukeskuksen kartassa osoitetun Majoitusinfon kautta.
Jokainen huoltaja vastaa siitä, että Majoitusinfo saa kaikkien majoittujien nimet.

Kilpailumateriaali
Kilpailumateriaali on noudettavissa Infosta. Info on avoinna seuraavasti:
Torstai 30.8.

16.00 - 23.00 Kilpailukeskus

Perjantai 31.8.

8.30 - 22:00 Kilpailukeskus

Lauantai 1.9.

8.30 - 16.00 Kilpailukeskus

Ilmoittajakohtaisesta / kunnittain jaettavasta materiaalikuoresta löytyvät ennakkoon
tilatut ruokailulipukkeet ja ohjeistuksia.

Kilpailunumerot, Emit-tarkistusliuskat ja rastinmääritteet
Henkilökohtaisen kilpailun numerot ja Emit-tarkistusliuskat ovat saatavilla lähdöistä.
Kilpailijat käyttävät omia hakaneuloja numeroiden kiinnitykseen.
Rastinmääritteet on painettu karttoihin. Lisäksi lähdöissä on saatavissa irralliset
rastinmääritteet. Rastinmääritteiden kiinnitystarvikkeita ei ole.
HUOM! vain yksi irrallinen rastimäärite per kilpailija.
RR-sarjoissa ei käytetä rastinmääritteitä.
H/D 11TR ja H/D12 sarjojen rastinmääritteet kirjallisena myös kilpailukeskuksessa.
Viestijoukkueiden kilpailunumerot jaetaan Infossa lauantaina klo 8.30 alkaen.
Mallirasti, leimausjärjestelmä ja Emit-kortit
Mallirasti on nähtävillä opaspaalun vieressä. Tarkista Emit-korttisi toimivuus mallirastilla.
Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Jokaisella kilpailijalla on oltava
henkilökohtainen Emit-kortti. Tarkista Emit-numerosi lähtöluettelosta ja ilmoita
mahdolliset muutokset Infoon.
Henkilökohtaisen kisan korttimuutoksia voi ilmoittaa etukäteen torstai-iltaan 30.8. klo
21.00 asti s-postilla risto.kivinen@resultfellows.com.

Samaa Emit-korttia voi käyttää vain kerran saman päivän aikana. Emit-kortin toiminnan
voi tarkistaa opaspaalun vieressä olevalla 0-leimasimella. Maastoon ei päästetä
kilpailijaa, jonka Emit-kortti ei toimi.
Emit-korttien vuokraus
Emit-vuokra on 3 euroa / kortti. Ennakkoon varatut Emit-vuokrakortit saa Infosta
maksutositetta vastaan tai suorittamalla maksun. Infosta voi myös suoraan vuokrata
Emit-kortteja maksua vastaan. Vuokrakortit on palautettava Infoon lauantaina klo 15.00
mennessä. Palauttamattomasta tai vaurioituneesta Emit-kortista veloitetaan 75 euroa.

Kartta
Kartta on kuusivärinen, ajantasaistus Samuli Launiainen 7/2018. Viimeisimmät
tarkennukset ja karttatulostus on tehty 8/2018.
Kartan mittakaava on sarjoissa H/D13 ja vanhemmat 1:10 000 / käyräväli 5 m.
H/D12, RR- ja TR-radoilla mittakaava on 1:7500/ käyräväli 5 m.
Kartan koko on kaikissa sarjoissa A4, paitsi RR- ja TR-sarjoissa A 5. Kartta on
muovikotelossa.
Viestissä A- ja E-sarjoissa kartan mittakaava on 1:7500 ja muissa sarjoissa 1:10000.
Kartan koko on viestissä kaikilla A4.
Rastit
Rastit on merkitty maastoon oranssivalkoisin rastilipuin. Mallirasti on nähtävillä
opaspaalulla. Kaikissa sarjoissa rasteilla Emit-leimaus. (kuva: erilaiset rastipukit maastossa)

Kilpailumaasto
Kilpailumaasto on Söderkullan ulkoilu- ja urheilualuetta kahden järven välissä. Maaston
avokalliot ja polkuverkosto tarjoavat hyvän kulkukelpoisuuden.
Selkeitä kohtia eri rastipisteiden lähellä on paljon. Maaston pienipiirteisyys vaatii
kuitenkin tarkkuutta.
Rasteja on paikoin melko lähellä toisiaan metsässä. Varmista rastikoodista, että leimaat
oikealla rastilla.
Katso myös erilliset ratamestarien lausunnot kisasivuilla.
Kielletyt alueet
Vihreällä merkityt piha-alueet sekä kielletyksi alueeksi violetilla merkityt alueet ovat
suunnistuksen lajisääntöjen mukaisesti kiellettyjä alueita. Muilla kun karttaan erikseen
kielletyksi merkityillä pistepelloilla saa juosta. Kiellettyjen alueiden reunoja on
maastossa paikoin selkeytetty puna-keltaisella kielletyn alueen nauhalla.

Kilpailukeskustoiminnot
Tulostaulu
Sijaitsee kilpailukeskuksessa. Tulokset ovat nähtävissä kilpailujen jälkeen myös
kisasivuilla.

Pukeutuminen ja pesu
Pukeutumistilat ja suihkut sijaitsevat kilpailukeskuksessa. Suunnistuskengissä
kulkeminen majoituskoululla ja muissa sisätiloissa on ehdottomasti kielletty. Kilpailun
jälkeen suunnistusvaatteissa oleva irtolika on puhdistettava ennen majoituskouluille
siirtymistä.

Kisaravintola ja kahvio
Kilpailukeskuksessa on kisaravintola, jossa tarjoillaan aamupala, lounas, päivällinen ja
iltapala. Ruokalippuja voi ostaa ainoastaan Infosta. Infossa voi maksaa pankkikortilla ja
käteisellä.
Lisäksi kilpailukeskuksessa on kisakahvio. Kisakahviossa on tarjolla kahvia, virvokkeita,
suolaista ja makeaa pikkupurtavaa. Lisäksi on tarjolla makkaraa ja vohveleita.

Myyntipisteet
Alueella on urheilukauppojen ja Karkkipisteen myymälät.

WC ja jätehuolto
WC:t sijaitsevat kilpailukeskuksessa. Matkalla lähtöihin on muutama WC.

Ensiapu
Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa. Maastossa ei ole ensiapupisteitä.

Tuulisuojat
Kilpailukeskuksessa on varattu tilaa seuratelttojen pystyttämiseksi (katso
kilpailukeskuksen kartta). Seuratelttojen pystyttäminen muille kuin niille varatuille
paikoille on kielletty.

Kilpailukeskus on kaikkina aikoina päihteetön. Tupakointi on kielletty.

Henkilökohtainen kilpailu, perjantai 31.8.2018
Sarjat, ratapituudet, rastien lukumäärä ja palkittavien määrät
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Erityislapset suorittavat oman ikäsarjansa radan tarvittaessa saattajan kanssa.
Tulosluetteloon heille tulee omat sarjat. Heidät palkitaan kunniapalkinnolla.
Lähtö
Ensimmäinen lähtö henkilökohtaisessa kilpailussa on perjantaina 31.8. klo 11.00.
Lähtölistat ovat nähtävillä Infossa, kilpailukeskuksen tulostaululla sekä kisasivuilla.
Kilpailussa on kaksi eri lähtöä.

Lähtö 1, matkaa 1500 m
Sarjat D13, D14, D15, D16, D17, D20, H13, H14, H15, H16, H17, H20
Lähtö 2, matkaa 900 m
Sarjat D9RR, D10RR, D11TR, D12, H9RR, H10RR, H11TR, H12
Molempiin lähtöihin alkaa viitoitus opaspaalulta, lähtöön 1 Aktia-pankin viitoitus ja
lähtöön 2 Varuboden-Osla viitoitus.
Lähdöt ovat samaan suuntaan, kunnes viitoitus haarautuu ennen lähtöä 2. Varmista
risteyksessä lähdön numerolla varustetuista opastauluista, että kuljet omaan lähtöösi.
Viitoitus kulkee suurimmaksi osaksi ulkoilupolkua pitkin.
Toiminta lähtöpaikalla 1
H13-H20 / D13-D20
5 minuuttia ennen lähtöä: Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan.
4 minuuttia ennen lähtöä: Kilpailunumero ja Emit- numero tarkistetaan.
3 minuuttia ennen lähtöä: Emit-kilpailukortin nollaus.
2 minuuttia ennen lähtöä: Nähtävillä on mallikartta.
Sarjoilla H/D13 ja H/D14 mallikarttaan on merikitty K-piste.
1 minuutti ennen lähtöä: Sarjat H/D13 ja H/D14 saavat ottaa kartan karttalaatikosta.
Muut sarjat siirtyvät oman kartan viereen. Kartan saa ottaa vasta lähtöhetkellä. Kilpailija
vastaa oikean kartan ottamisesta oikeasta karttalaatikosta. Karttalaatikkoon on merkitty
sarjan tunnus.
Lähdöstä on viitoitus K-pisteelle.
Myöhästyneet kilpailijat ilmoittautuvat lähdön henkilöstölle, jotka tarkistavat kilpailijan
tiedot ja nollaavat Emit-kilpailukortin sekä antavat lähtöluvan.

Toiminta lähtöpaikalla 2
H12/ D12, H11TR/D11TR, H10RR/D10RR, H9RR/D9RR
5 minuuttia ennen lähtöä: Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan. Nähtävillä on mallikartta.
RR- ja TR-sarjalaisilla mallikartassa on kilpailureitti.
Sarjoilla H/D12 mallikarttaan on merkitty K-piste.
4 minuuttia ennen lähtöä: Kilpailunumero ja emit-kilpailukortti tarkistetaan.
3 minuuttia ennen lähtöä: Emit-kilpailukortti nollataan.
2 minuuttia ennen lähtöä: RR- ja TR-sarjalaiset saavat kartan ja halutessaan opastusta.
Muilla sarjoilla on nähtävillä kartta, jossa K-piste.
1 minuutti ennen lähtöä: RR- ja TR-sarjalainen voi tutustua rataansa. H/D12 ottavat itse
karttansa karttalaatikosta ja voivat tutustua rataansa. Karttalaatikkoon on merkitty sarjan
tunnus.
K-piste on lähtöpisteessä.
Myöhästyneet kilpailijat ilmoittautuvat lähdön henkilöstölle, jotka tarkistavat kilpailijan
tiedot ja nollaavat Emit-kilpailukortin sekä antavat lähtöluvan.

RR- ja TR-sarjojen erillisohjeet

Rastireittisuunnistus (RR)
Rastireittiradoissa (RR) on karttaan merkitty viitoitus, jonka varrella rastit ovat.
RR-ratojen viitoitus on merkitty maastoon yhtenäisellä muovinauhalla. Viitoitukselta saa
poiketa. Rastit ovat mallirastin mukaisia ja rastilipuissa on joka sivulla RR1, RR2 jne.
tunnukset. Myös leimasinlaudassa on tämä sama tunnus. Rastit on leimattava
numerojärjestyksessä.
Käytössä on kaksi eri rastireittirataa, jotka lähtevät henkilökohtaisessa kilpailussa
lähtöpaikoilta eri suuntiin ja yhdistyvät noin 20 m ennen kakkosrastia (RR2). Paikalla on
kaksi ohjaajaa. Loppumatka molemmilla RR-radoilla on sama.
Sarjojen H/D9RR muovinauha on koko matkan ajan VALKOINEN. Sarjoilla H/D10RR ja
H/D 11TR muovinauhan väri on alkumatkan ORANSSIVALKOINEN ja loppumatkasta,
kun reitit kulkevat yhdessä, on väri VALKOINEN.

Karttaan RR-radan viitoitus on merkitty oranssilla läpikuultavalla viivalla.
Viitoitus, jonka varrella oman sarjan rastit sijaitsevat, on kuvattu yhtenäisellä viivalla ja
alkumatkan toisen sarjan käyttämä viitoitus katkoviivalla.
RR-sarjojen suoritusta ei hylätä puuttuvan rastileimauksen takia, vaan kilpailija saa 10
minuutin lisäajan puuttuvasta rastista.

Tukireittisuunnistus (TR)
Tukireittirata (TR) käyttää molempien rastireittiratojen viitoituksia. Muovinauhan väri on
alkumatkan ORANSSIVALKOINEN ja loppumatkasta, kun reitit kulkevat yhdessä, on
väri VALKOINEN.
Karttaan viitoitukset on merkitty oranssilla läpikuultavalla yhtenäisellä viivalla.
Rastit ovat hieman erillään viitoituksesta ja ne on merkitty tavallisin numerotunnuksin.
Tarkista rastinmääritteistä numerokoodien vastaavuus.

RR/ TR viimeinen rasti
Viimeinen rasti on sama kaikilla kilpailijoilla. Viimeisellä rastilla on useita leimasimia,
joissa yhdessä on RR-tunnus ja muissa numerotunnus. Voit leimata millä tahansa
viimeisen rastin leimasimista. Viimeiseltä rastilta maaliin johtaa kaikille yhteinen viitoitus,
jota on noudatettava. Maaliviivalla suoritetaan vielä maalileimaus.
Kustakin virheellisestä tai puuttuvasta leimauksesta RR-sarjalaisen aikaan lisätään 10
minuuttia, eikä suoritusta hylätä. Tukireitillä (TR) virheellinen leimaus johtaa
hylkäykseen.

Maali
Maastossa on yksi viimeinen, useammalla leimasimella varustettu rasti. Kilpailija voi
käyttää kaikkia leimasimia.
Viimeiseltä rastilta maaliin on yhtenäinen viitoitus. Maaliviivalla suoritetaan leimaus,
josta määräytyy kilpailijan maaliaika.
Maalileimauksen jälkeen kilpailija siirtyy leimantarkastuspisteeseen, jossa Emit-kortti
luetaan. Mahdollisen hylkäysehdotuksen saanut kilpailija jatkaa välittömästi Itkumuurille

selvittämään asiaa. Leimantarkastuksen jälkeen kilpailija voi henkilökohtaisessa
kilpailussa halutessaan noutaa rastiväliaikatulosteen.
Henkilökohtaisessa kilpailussa karttoja ei kerätä pois. Suunnistuksen lajisääntöjen
mukaan kilpailijat eivät saa näyttää kilpailukarttaa ja rataa muille kilpailijoille ennen
viimeistä lähtöaikaa. Oman kartan näyttäminen vielä lähtemättömille kilpailijoille on
sääntöjen mukaan ehdottomasti kielletty.
Maali suljetaan klo 16.30.

Keskeyttäneet
Keskeyttänyt kilpailija kulkee maalin läpi ja leimaa maalileimasimella normaalisti.
Keskeyttäneiden on ehdottomasti ilmoittauduttava maalissa.

Tulokset
Kilpailun tulokset ovat nähtävillä kilpailukeskuksen tulostaululla sekä netissä kisasivuilla.
Tulokset julkaistaan myös Koululiikuntaliiton sivuilla kisojen jälkeen.

Palkintojenjako
Kunkin sarjan parhaat palkitaan KLL:n mestaruusmitaleilla ja kolme parasta
kunniapalkinnoin. Henkilökohtaisen kilpailun palkintojenjako järjestetään
kilpailukeskuksessa klo 17.00 alkaen. Palkittavia pyydetään saapumaan paikalle klo
16.30 alkaen järjestäytymistä varten.

Kisadisko
Palkintojenjaon jälkeen järjestetään kisadisko Hansaksen nuorisoseurantalolla
(Söderkullantie 618) klo 19.00 - 22.00.
Kulkureitti kilpailukeskuksesta kisadiskoon (1800 metriä) on viitoitettu lippusiimalla
kevyenliikenteen tietä pitkin. Katso tarkemmat liikenneopastuksen ohjeet kohdasta
”Liikenneopastus ja paikoitukset”
Diskoon pääsee vain KLL.n kisoihin osallistujat. Disko on päihteetön. Kaikki alueelta
löydetyt päihteet takavarikoidaan ja niistä ilmoitetaan edelleen. Tupakointi on kielletty.
Alueelle ei saa viedä omia ruokia tai juomia. Diskossa on kioski.

Viestikilpailu,

lauantai 1.9.2018

Sarjat ja palkittavien määrät
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Sarjajako

A-sarja -H/D13 (v. 2005 ja myöhemmin syntyneet)
B-sarja -H/D15 (v. 2003 ja myöhemmin syntyneet)
C-sarja -H/D20 (v. 1998-2002 syntyneet)
D-sarja (yksi A-, yksi B- ja yksi C-sarjalainen). D-sarjan osuusjärjestystä ei ole
määritelty
E-sarja 1. ja 2. osuus H/D10RR (v. 2008 ja myöhemmin syntyneet) ja 3. osuus
H/D11TR (v. 2007 ja myöhemmin syntyneet)

Viestissä nuorempi voi osallistua vanhempaan sarjaan.

Joukkueen juoksujärjestyksen ilmoittaminen

Viestikilpailun joukkueiden kokoonpanot juoksujärjestyksineen on ilmoitettava
ilmoittautumispalvelu Lyytin kautta pe 31.8. klo 19:00 mennessä.

Viestijoukkueet muodostetaan saman opiskelukunnan koululaisista ja opiskelijoista.
Joukkueessa on kolme kilpailijaa, joista vähintään yksi tyttö ja yksi poika. Pelkästään
tytöistä koostuvalla joukkueella voi osallistua varsinaiseen kilpailuun, mikäli kunnalla ei
ole kyseisessä sarjassa yhtään sekajoukkuetta. Muussa tapauksessa tyttöjoukkueet
ovat varsinaisen kilpailun ulkopuolella.
Vailla joukkuetta oleville on käytössä Juoksijapankki. Siihen voi ilmoittautua etukäteen
sähköpostilla ulrica.holmgren@gumbostrand.fi tai paikan päällä Infoon perjantaihin
31.8. klo 21.00 mennessä, jonka jälkeen joukkueettomista suunnistajista muodostetaan
joukkueet kisan ulkopuolelle.
Kuntien yhdistelmäjoukkueet kilpailevat varsinaisen kilpailun ulkopuolella.
Yhdistelmäjoukkueiden osanottomaksu maksetaan käteisellä tai korttimaksulla Infoon.

Kilpailunumerot ja Emit-tarkistusliuskat
Kilpailunumeroissa on osuustunnus. Osuuksilla 1 ja 2 kilpailunumeron väri määräytyy
sarjan mukaan. Kaikilla ankkureilla on musta numero keltaisella pohjalla. Jokainen
kilpailija käyttää henkilökohtaista Emit-korttia.
Jokainen kilpailija kirjoittaa Emit-tarkistusliuskaan joukkueensa numeron ja osuuden.

Rastinmääritteet
Viestissä E-sarjan kolmannella osuudella (TR) karttaan on painettu rastin
järjestysnumeron perään myös rastikoodi (esim. 2-43). Muissa viestisarjoissa rastikoodi
selviää karttaan painetuista rastimääritteistä. RR-radalla ei käytetä rastinmääritteitä.

Lähtö
Lähdöt tapahtuvat kilpailukeskuksesta porrastetusti alkaen klo 10.00:
klo 10.00 E-sarja
klo 11.00 A-sarja, C-sarja
klo 12.00 B-sarja, D-sarja

Lähtöalueelle pääsee 30 minuuttia ennen omaa lähtöä, ja sinne on mentävä lähtöpaikan
läheisyydessä olevasta erillisestä lähtöportista. Sisäänluvussa luetaan kilpailunumeron
viivakoodi sekä Emit-kortti.

Lähtöalueelta ei saa poistua sisäänluvun jälkeen. Lähtöalueella on mallikartat. Viestin
lähtö- ja vaihtoalueella on WC:t
Kuuluttaja antaa lähtömerkin.

Vaihto
Kulku vaihtoalueelle tapahtuu sisäänmenoportista. Vaihtoalueella on mallikartat.
Viimeiseltä rastilta johtaa yksi viitoitus vaihtoon ja maaliin.
Vaihtoon tuleva kilpailija leimaa välittömästi maalilinjan jälkeen olevalla
vaihtoleimasimella, luovuttaa karttansa toimitsijalle, etenee karttatelineelle, josta ottaa
oman joukkueen kartan seuraavaa osuutta varten ja vie sen jatkajalle.
Kartat ovat telineessä, ja ne on varustettu joukkueen numerolla ja osuusmerkinnällä.
Lähtevän kilpailijan on tarkastettava, että on saanut oikean kartan.
Väärän kartan ottaneen kilpailijan joukkue saa jatkaa, mutta suoritus hylätään.
Kilpailijan, jonka kartan joku toinen on ottanut, tulee ilmoittaa siitä kartanjaon
toimitsijalle. Kilpailija saa uuden kartan, mutta ajanmenetystä ei hyvitetä. Hylätyt
joukkueet saavat jatkaa viestiä loppuun asti.
Vaihtoalueelta ulostuleva kilpailija kulkee leimantarkastuspisteen kautta. Kilpailija
luovuttaa kilpailukartan välittömästi vaihtoleimauksen jälkeen.
Viestissä kartat kerätään kilpailijoilta, kunnes kaikkien sarjojen kärkijoukkueiden ankkurit
ovat lähteneet matkaan. Kilpailukartat luovutetaan kilpailijoille kilpailunumeron
perusteella kenttäkuulutuksen ohjeiden mukaisesti.
OK Trianin suunnistajat Petteri Muukkonen ja Lena Jauhiainen esittävät
vaihtosimulaation ennen ensimmäistä lähtöä klo 9.30.

Maali
Ankkurit leimaavat muiden osuuksien tavoin maaliviivan jälkeen olevalla
maalileimasimella. Palkintosijat ratkaisee maalituomari maaliviivan kohdalla, mutta muut
sijat määräytyvät maalileimauksen mukaan. Maalialueelta ulos tuleva kilpailija kulkee
leimantarkastuspisteen kautta ja saa pitää oman karttansa.

E-sarjan erillisohje
Rastireitti on merkitty maastoon yhtenäisellä VALKOISELLA nauhalla. Kaikilla
osuuksilla on K-paikalle viitoitus. Huoltajat voivat ohjeistaa RR-osuuden suunnistajia
lähdön/vaihdon opastuspisteessä.
Uusintalähtö
Mahdollinen uusintalähtö ajallisesti paljon jäljessä oleville, hylätyille ja keskeyttäneille
joukkueille tapahtuu kaikkien sarjojen lähdettyä kilpailun kuuluttajan ilmoittamana
ajankohtana (klo 13.00 jälkeen).

Viestin palkintojenjako
Viestin palkinnot jaetaan kilpailukeskuksessa tulosten valmistuttua.

Kilpailuohjeita täydennetään ja tarkennetaan tarvittaessa. Lopulliset kilpailuohjeet
julkaistaan kilpailukeskuksen ilmoitustaululla ja nettisivuilla.
Tsemppiä kaikille kisaan!
OK Trian

