HUSQVARNA-KISA 16.8.2020

KILPAILUOHJEET
Päivitys 11.8.2020:
-Lähdön 1 ja 2 toiminta: poistettu virheellinen maininta irrallisista rastimääritteistä, lisätty suositus
käsidesin käytöstä

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton sääntöjä ja alla olevia järjestäjien ohjeita.
Nämä kilpailuohjeet ovat poikkeuksellisesti nähtävillä vain kilpailun kotisivuilla koronaviruksen
aiheuttamien varotoimien vuoksi.
Erityisohjeet koronaviruksen leviämisen estämiseksi
Kilpailussa noudatetaan viranomaismääräyksiä ja -suosituksia seuraavin erityishuomioin:
• Älä saavu kilpailupaikalle nuhaisena, yskäisenä tai jos tunnet itsesi muuten sairaaksi.
• Kilpailupaikalle saa tulla vain kilpailijoita sekä nuorten välttämättömät huoltajat.
• Kilpailukeskuksessa ei ole tulostaulua, pesupaikkaa eikä muksulaa. Lähtölistat,
kilpailuohjeet ja tulokset vain kilpailun kotisivuilla. Kilpailussa ei ole tarjolla irrallisia
rastinmääritteitä.
• Oleskeluaika kilpailupaikalla tulee pyrkiä minimoimaan.
• Kaikissa tilanteissa, myös kilpailun aikana, tulee huomioida turvavälit (min. 1,5 m). Poistu
rastin läheisyydestä välittömästi leimattuasi. Vältä rastilla leimasimeen ja rastipukkiin
koskemista.
• Huomioi hyvät hygieniakäytännöt yskimisessä ja käsien desinfioinnissa kaikissa
tilanteissa, myös välittömästi suorituksen jälkeen.
Opastus ja kilpailukeskus
Opastus kilpailukeskukseen etelästä Uudelta Porvoontien (tie 170) ja Massbyntien risteyksestä,
josta 5 min pysäköintipaikalle sekä pohjoisesta Brobölentien (tie 11689) ja Hindsbyntien
risteyksestä, josta 10 min kilpailukeskukseen. Opasteet ovat paikoillaan 16.8. klo 8.00.
Kilpailukeskuksen osoite: Immersbyntie 578, Sipoo.
Paikoitus
Pääasiassa peltopysäköinti kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Ei paikoitusmaksua.
Kilpailukartta
Kuusivärinen, ajantasaistettu 2020/Eero Hyvönen, 1:10000, käyräväli 5 m. Sarjoissa H50 – H85
ja D50 – D80 sekä H/D10, H/D10RR, H/D12TR ja H/D12 kartan mittakaava on 1:7500, käyräväli
5 m. Kaikissa sarjoissa käytetään tulostekarttoja. Kartan koko on sarjasta riippuen A4 tai A5.
Kartta on muovikotelossa. Mallikartta on nähtävillä lähtöpaikoilla.
Karttoja ei kerätä pois maalissa. Muistathan, että reilun pelin hengessä kilpailukarttaa ei saa
näyttää sellaiselle henkilölle, joka ei ole vielä lähtenyt maastoon.
Maasto

Kilpailumaasto on vaihtelevaa ja sisältää pienipiirteisiä kallioalueita, joiden välissä on paikoin
tiheätäkin talousmetsää. Luvassa on pääosin hienoa suunnistusmaastoa ja täysipainoista
suunnistusta. Husqvarna-kisa järjestettiin samassa maastossa vuonna 2014.
Katso myös erilliset valvojan ja ratamestarin lausunnot kisasivuilla.
Kielletyt alueet
Vihreällä merkityt piha-alueet sekä kielletyksi alueeksi violetilla merkityt alueet ovat
suunnistuksen lajisääntöjen mukaisesti kiellettyjä alueita.
Mallirasti, leimausjärjestelmä ja Emit-kortit
Mallirasti on nähtävillä opaspaalun vieressä. Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää.
Kilpailija on itse vastuussa Emit-korttinsa toimivuudesta. Tarkista Emit-korttisi toimivuus
mallirastilla. Maastoon ei päästetä kilpailijaa, jonka Emit-kortti ei toimi. Kilpailija, joka lähtee
maastoon muulla kuin lähtölistaan merkityllä Emit-kortilla hylätään, ellei muutoksesta ole
ilmoitettu infoon ennen lähtöä. Samaa Emit-korttia saa käyttää kilpailussa vain kerran. Toimivia
Emit-kortteja on mahdollisuus vuokrata infosta hintaan 5 €, kadonneesta vuokrakortista
veloitetaan 70 €. Emit-numeron muutos infossa maksaa 3 €.
Lähtöluettelot
Lähtöluettelot ovat nähtävissä kilpailun kotisivuilla.
Lähdöt
Ensimmäinen lähtö klo 10.00. Viitoitukset lähtöihin alkavat opaspaalulta. Viitoitukselta ei saa
poiketa. Opastus lähtöihin tapahtuu opaskyltein ja opasnauhoin. Lähtö 1 ja lähtö 2 ovat lähellä
toisiaan.
Lähtö 1, matkaa 1,0 km, tietä pitkin.
Sarjat H16, H18, H20, H21, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75
D16, D18, D20, D21, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65
Lähtö 2, matkaa 1,1 km, tietä pitkin.
Sarjat D70, D75, D80, H80, H85
D10, D10RR, D12TR, D12, D13, D14, H10, H10RR, H12TR, H12, H13, H14
Sarjat, ratapituudet, rastien lukumäärä
Sarjat, ratapituudet ja rastien lukumäärä ilmenevät erillisestä taulukosta.
Kilpailunumerot, Emit-tarkistuslipukkeet ja rastinmääritteet
Kaikissa sarjoissa käytetään kilpailunumeroita, jotka ovat saatavissa Infosta. Kilpailunumeroa ei
saa taittaa. Omat hakaneulat mukaan.
Emit-tarkistusliuskat ovat lähdössä.
Rastinmääritteet on painettu karttaan. Ei irrallisia rastinmääritteitä.
Lähdön 1 toiminta:

H16 – H75 ja D16 – D65
5 minuuttia ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan.
4 minuuttia ennen lähtöaikaa tarkastetaan kilpailunumerot. Suositellaan käsidesin käyttöä.
3 minuuttia ennen lähtöaikaa nollataan Emit-kortti. Emit-kortin nollaus on kilpailijan vastuulla.
2 minuuttia ennen lähtöaikaa on kilpailukartta nähtävillä.
1 minuuttia ennen lähtöaikaa kilpailijat siirtyvät oman karttansa viereen. Kartan saa ottaa
lähtöhetkellä.
Lähdöstä on viitoitus K-pisteelle.
Lähdön 2 toiminta:
D70/H80 ja vanhemmat
5 minuuttia ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan.
4 minuuttia ennen lähtöaikaa tarkastetaan kilpailunumerot. Suositellaan käsidesin käyttöä.
3 minuuttia ennen lähtöaikaa nollataan Emit-kortti. Emit-kortin nollaus on kilpailijan vastuulla.
2 minuuttia ennen lähtöaikaa on kilpailukartta nähtävillä.
1 minuuttia ennen lähtöaikaa kilpailijat siirtyvät oman karttansa viereen. Kartan saa ottaa
lähtöhetkellä.
Lähtö tapahtuu K-pisteeltä.
H14/D14 ja nuoremmat
5 minuuttia ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan nimellä ohjausasemalle, jossa RR- ja TRsarjojen kartat ovat näkyvillä ratoineen ja muiden sarjojen karttoihin on piirretty K-piste (ei koko
rataa). Ohjausasemalla on opastaja, joka neuvoo tarvittaessa ja ohjaa tutustumaan
mallikarttoihin.
4 minuuttia ennen lähtöaikaa tarkistetaan lähtöaika ja Emit-kortti. Suositellaan käsidesin
käyttöä.
3 minuuttia ennen lähtöaikaa nollataan Emit-kortti.
2 minuuttia ennen lähtöaikaa RR-sarjalaisille annetaan kilpailukartta ja heitä opastetaan.
H10/D10 ja TR-sarjalaiset saavat myös oman kilpailukarttansa. Muilla sarjoilla on nähtävillä
mallikartta, johon on merkitty K-piste.
1 minuutti ennen lähtöaikaa H14/D14-, H13/D13- ja H12/D12 -sarjalaiset saavat itse ottaa
kilpailukarttansa sarjatunnuksella merkitystä ämpäristä ja katsoa sitä. RR- ja TR-sarjalaiset
voivat edelleen tutustua rataansa.
Lähtö tapahtuu K-pisteeltä eli lähtöpaikka on sama kuin lähtökolmio.
RR- ja TR-sarjojen erillisohjeet
Rastireittiradoissa (RR) on karttaan merkitty viitoitus, jonka varrella rastit ovat. Maastoon tämä
viitoitus on merkitty yhtenäisellä valkoisella nauhalla. 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.
Tukireittiradan (TR) viitoitus on sama kuin rastireitin viitoitus. Rastit ovat hieman erillään
viitoituksesta ja ne on merkitty tavallisin numerotunnuksin. Tarkista rastimääritteistä
numerokoodien vastaavuus.

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 johtaa viitoitus maaliin, jossa on maalileimaus.
Maalileimauksen jälkeen kilpailija jatkaa leimantarkastukseen, jossa Emit-kortti luetaan. Ennen
leimantarkastusta suositellaan käsidesin käyttöä. Epäselvät suoritukset selvitetään heti
itkumuurilla. Kartat saa pitää maaliintulon jälkeen. Maali suljetaan klo 15.00
Keskeyttäminen
Keskeyttäneiden kilpailijoiden on ilmoittauduttava maalissa tai välitettävä tieto keskeytyksestä
maaliin.
Kuntosuunnistus
Kilpailun yhteydessä järjestetään kuntosuunnistus, lähtö klo 11.00-12.30. Radat ovat
pituudeltaan noin 3 km ja 5 km. Kartan mittakaava on 1:7500, käyräväli 5m. 5km rata on
vaativa, 3km radan rastipisteet ovat helpompia ja tarjolla on selkeitä reitinvalintoja. Ne ovat eri
radat kuin torstaina 20.8 järjestettävillä Keski-Uusimaarasteilla. Ilmoittautuminen Rastilippu.fipalvelussa tai kilpailukeskuksen Infossa, maksu 10 €. Suosittelemme Rastilipun käyttöä. Kartan
saa Infosta ja siihen on painettu rastinmääritteet. Kartta on muovikotelossa. Ei laina-emiteja.
Kuntosuunnistuksen lähtö on kilpailukeskuspellon lounaiskulmassa. Kuntosuunnistuksen lähtö
ja maali ovat samassa paikassa ja siellä on toimitsija, jolle on ilmoittauduttava radalle
lähdettäessä ja maaliin tultaessa. Myös keskeyttäneiden kuntosuunnistajien on ilmoittauduttava
kuntosuunnistuksen maalissa. Kuntosuunnistuksen maali suljetaan klo 14.00. Kuntosuunnistajat
eivät saa mennä kilpailumaaliin tai kilpailun maalialueen läpi.
KILPAILUKESKUSTOIMINNOT
Tulokset
Tulokset ovat nähtävissä kisasivuilla.
Palkintojen jako
Palkinnot saa noutaa heti tulosten selvittyä palkintojen jakopaikalta. Kussakin sarjassa palkitaan
1-3 parasta, riippuen osallistujamäärästä. Tiedot palkittavien määristä löytyvät lauantaina
kisasivuilta. Kaikki H10RR/D10RR, H10/D10, H/D12TR ja H/D12-sarjalaiset palkitaan. He voivat
noutaa palkintonsa heti suorituksensa jälkeen palkintojen jakopaikalta.
WC ja jätehuolto
WC:t sijaitsevat kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Lähdöissä ei ole WC:itä.

Pesu
Kilpailukeskuksessa ei ole peseytymismahdollisuutta. Lähimmät uimarannat sijaitsevat
kilpailukeskuksesta noin 7 km päässä Pilvijärvellä (Pilvijärventie 70) ja 4 km päässä Joensuun
tilalla www.joensuuntila.fi.

Kahvila
Take away-kahvila, tarjolla on makkaraa, sämpylöitä, pullaa, kahvia/teetä, virvokkeita ja
makeisia.
Myyntipisteet
Kilpailukeskuksessa on varustemyyntiä.
Ensiapu
Ensiapua on saatavilla kilpailukeskuksessa.
TOIMIHENKILÖT
Kilpailunjohtaja
Rita Wickholm
Turvallisuuspäällikkö
Risto Säynäväjärvi, puh. 040-5693706
Tiedottaja
Rita Wickholm, puh. 050-575 8707, rita.wickholm@gmail.com
Info
Mirva Krum
Tulospalvelu
Antti Granqvist
Ratamestari
Timo Lintula (ratamestariryhmän johtaja)
Kilpailun valvoja
Seppo Ahvenainen (Järvenpään Palo)
Lasten ja nuorten ratojen valvoja:
Kristian Forsell (OK Raseborg)
Tuomarineuvosto, pj.
Carola Ray, OK77
Tuomarineuvosto, jäsen Liisa Juga, KeU
Tuomarineuvosto, jäsen Pekka Vuorinen, OK Orient/OK Trian

TERVETULOA NAUTTIMAAN SIPOON HAASTAVISTA SUUNNISTUSMAASTOISTA!
If Sibbo-Vargarna, suunnistusjaosto

