NUORISOSARJASUUNNISTUS 2/2020 Sipoo, Kalkkiranta 25.8.2020
KILPAILUOHJEET
Kilpailunjohtaja:

Sami Sillman, 050 502 8373

Ratamestari:

Anneli Laurila

Opastus
Kalkkirannantien (1533) ja Nuottakodantien risteyksestä. Kilpailukeskuksen osoite on Nevaksentie
340, Sipoo. Pysäköinti on kilpailukeskuksessa.
Lähtö
Lähtöön on matkaa 1200 m.
Kilpailusarjojen ensimmäinen lähtö on klo 18:15. Nimien kuulutus 4 min. ennen lähtöaikaa, jolloin
voi tutustua karttaan ja saada opastusta.
Lähtökarsinan toiminnot aikajärjestyksessä kilpasarjoille:
4 min.
lähtöajan ja nimen huuto
3 min.
lähtöajan ja emitin tarkistus
2 min.
RR-suunnistaja saa kartan ja opastusta, muut suunnistajat saavat tutustua
mallikarttaan, johon on merkitty K-piste.
1 min.
RR-suunnistaja tutustuu karttaan ja rataan, H/D 12 ja vanhemmat saavat kartan.
10 sek
emitin nollaus lähtölinjalla.
Rastiralliin osallistujat, Rastiralli RR (SKRR), Rastiralli TR (SKTR) ja Rastiralli taso 2 (SK2), voivat
lähteä klo 17:45–18:45 välisenä aikana. Lähdössä on erillinen emit-nollauspiste ja toimitsijat, jotka
opastavat Rastiralliin osallistuvia. Lähtö tapahtuu ilmoittautumalla toimitsijalle.
Muutokset lähtöluetteloon
Kaikki mahdolliset lisäykset tai muutokset (emitnumero, sarja) tehdään kilpailutoimistoon
(=tulospalvelu maalissa) ENNEN lähtöön menoa.
Maali
Maali on kilpailukeskuksessa. Karttoja ei kerätä pois maalissa. Suunnistuksen lajisääntöjen
mukaan kilpailijat eivät saa näyttää kilpailukarttaa ja rataa muille kilpailijoille eikä huoltajille ennen
viimeistä lähtöaikaa. Reilua peliä rasteilla!
Sarjat ja matkat
H/D18
H/D16
H/D14
H/D13
H/D12
H/D12TR, SKTR
H/D10, SK2
H/D8RR, H/D10RR, SKRR

3,7 km
10 rastia
3,3 km
10 rastia
2,1 km
8 rastia
1,9 km
8 rastia
1,9 km
8 rastia
1,4 km
6 rastia
1,3 km
5 rastia
2,0 km (1,4 km) 5 rastia

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.

Kartta
Tulostekartta, päivitetty 5/2018. Mittakaava 10 000. Käyräväli 5,0 m.
Maasto
Kilpailumaasto on hyväkulkuista avokalliomaastoa.
Kielletyt alueet
Pihat ja erikseen merkityt alueet ovat kiellettyjä alueita. Kielletyille alueille meneminen johtaa
kilpailijan hylkäämiseen. Kilpailumaastoon saa mennä vain kilpailusuorituksen aikana.
Rastimääritteet
Rastimääritteet on painettu karttaan.
Rastit ja leimaus
Emit-leimaus. RR-rastit ja leimasimet on merkitty RR-tunnuksella. Muut rastit on merkitty
koodinumerolla. TARKISTA KOODI.
Tulokset
Tulokset julkaistaan seuran kotisivulla ja lähetetään osallistuville seuroille. Sarjoissa H/D8RR ja
H/D10RR annetaan 10 min lisäaikaa puuttuvasta tai väärästä leimasta. Rastirallisarjoissa
osallistuminen kirjataan. Kaikkien sarjojen osallistujat voivat saada tulosteen rastiväliajoistaan
maalissa.
ONNEA MATKAAN!

