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Kilpailuohjeet

Tarkista ajantasainen ohje info-taululta!

Kansallinen tarkkuussuunnistuskilpailu 25.4.2015 Muuramessa
TempO ja PreO
Säännöt
Kilpailussa noudatetaan SSL:n ja IOF:n tarkkuussuunnistussääntöjä sekä järjestäjien antamia
ohjeita.
Toimihenkilöt
Kilpailunjohtaja Anneli Junttila 040 5151 638
Valvoja Pertti Hartman Rasti-Nokia
Ratamestari Esko Junttila 040 543 7772
Tuomarineuvoston jäsenten nimet löytyvät infon ilmoitustaululta.
Kilpailukeskus
Kilpailukeskus on Muuramen Golf-klubi Pyyppöläntie 316, opastus .
Kilpailukeskuksessa on Golf-seuran kahvio, jossa on saatavana keittolounas ja kahvi 7 euroa.
Pukeutuminen ulkona, ei pesumahdollisuutta, golf-klubilla on myös inva-wc.
Mallirasti
Kilpailukeskuksessa on mallirasti, jossa voi ennen kilpailua tutustua rastivälineisiin ja aikarastin
rutiineihin.
Maastokuvaus, avustajat
Maasto on avointa golf-kenttää. Kulku-urana on hiekoitettu / sorastettu huoltotie, jossa voi
olla keväällä märkiä kohtia. Tempo- ja preo-radalla on loiva nousu. Oman avustajan käyttö
on sallittu.
Kartta
Tulostettu Sprinttisuunnistuskartta 1:4000, käyräväli 2,5 m. Kartoittaja Lauri Kontkanen 11/2014 ja
ajantasaistus Esko Junttila 4/2015. Kilpailijat saavat kartan muovikotelossa.
Tiiauspaikat ja viheriöt ovat kartassa kuvattu pihamaana. Vihreä x tarkoittaa juurakkoa.
Kilpailukarttaan ei ole merkitty golf-väyliä. Vuolaan purouoman pinnakorkeus voi keväisin vaihdella.
Rastinmääritteet
Kuvalliset rastinmääritteet on painettu kilpailukarttaan. Rastinmääritteiden toisessa sarakkeessa
kerrotaan, montako lippua kullakin rastilla on. Esimerkiksi A-D tarkoittaa, että lippuja on neljä
(vasemmalta lukien A, B, C ja D). Joissakin tapauksissa ratkaisupaalulta näkyy useampia lippuja,
mutta ratkaisupaalulta lähtevällä viitoitusnauhasektorilla on rajattu ne liput, jotka kuuluvat
kyseiselle rastille. A/Z lippua ei ole sektroroitu.
Lähtö, radat ja rastit
Elit- ja A-sarjassa on väliaikalähtö alkaen klo 11.00. Huom! Kaikki kilpailijat on arvottu Tempokisaan. Jos kilpailija ei osallistu siihen, lähtee hän kello 10.59 radalle tai viimeisenä Tempo-kisan
jälkeen.
Tempo-kisan lähtöön on matkaa kilpailukeskuksesta 200 m. Tempo-kilpailun kilpailukortti jaetaan
lähtöpaikalla.
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Toiminta aikarasteilla
Aikarastilla kilpailijat odottavat vuoroaan odotusviivan takana. Toimitsija kutsuu kilpailijat kunkin
vuorollaan aikarastiasemalle, jossa kilpailija luovuttaa kilpailukorttinsa toimitsijalle ja istuutuu.
Aikarastit ratkaistaan istuen (ei pöytää).
Toimitsija antaa kilpailijalle tehtäväkartat, jotka ovat kansilehdellä varustetussa nipussa vihoksi
sidottuina. Karttoja ei saa vielä kääntää esiin. Toimitsija osoittaa kilpailijalle rastiliput maastosta ja
kertoo sen jälkeen, että ”aika alkaa nyt”, jolloin kilpailija saa kääntää kartan kansilehden alta
esiin.
Kilpailijan pitää ratkaista karttaan merkityn ja rastinmääritteellä tarkennetun rastipisteen sijainti
mahdollisimman nopeasti. Kartta on valmiiksi suunnastettu ja karttapala on keskitetty niin, että
rastiympyrä on karttapalan keskellä. Kilpailijan sijaintipaikka on karttapalan alueella, mutta sitä ei
ole merkitty karttaan. Rastimäärite on karttapalan alapuolella. Vastaus on annettava selkeällä
äänellä, mieluimmin käyttäen kv. sanoja Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo (ja TempO:ssa Foxtrot).
Vastauksen voi antaa myös osoittamalla selkeästi oikeaa kirjainta karttanipun kullakin lehdellä
kartan alapuolella olevasta kirjainrivistä.
Annettuaan vastauksensa kilpailija siirtyy ratkaisemaan seuraavaa karttaa kääntämällä jo
ratkaistun sivun karttanipun taakse. Kilpailija ei saa enää palata katsomaan aiempaa karttaa.
Toimitsija merkitsee vastaukset kilpailijan kilpailukorttiin. Toimitsija ilmoittaa kun maksimi
ratkaisuaikaa on jäljellä 10 sekuntia (sanomalla ”10 sekuntia”).
TempO-kilpailu
Kuudella Tempo-asemalla on kullakin viisi tehtävää. Maksimi ratkaisuaika on 5 x 30 sek. yhteensä
150 sek / asema. Väärästä vastauksesta tulee vastausajan päälle 30 sekunnin sakkoaika. Jos
kilpailija ei vastaa käytettävissä olevassa maksimi ratkaisuajassa kaikkia vastauksiaan,
antamattomat vastaukset merkitään vääriksi.

Huom! Karttalehti, johon annetaan vastaus on oltava näkyvissä koko vastauksen ajan.

Tempossa rastilippuja on 6 sekä nollavaihtoehto Zero, eli mikään lipuista ei tällöin ole rastiympyrän
ja määritteen osoittamassa paikassa.
Tempossa nollavastaus on kartalta luettavissa rastiympyrää ja rastimääritteitä lukien. Nollarasteilla
liput ovat joko vähintään 8 m:n päässä oikeasta paikasta tai eri kohteella tai samalla kohteella
selkeästi karttaa lukemalla eri puolella kohdetta. Pistemäisissä kohteissa lähin lippu on vähintään
135 astetta oikeasta paikasta.
PreO-kilpailu
Preo:n aikarastille siirrytään suoraan Tempo-radalta ilman taukoa. Kartta ja -kilpailukortti annetaan
aikarastin jälkeen.
Jos kilpailija osallistuu vain Preo-kilpailuun, siirtyy hän Tempo-rataa pitkin 800 m lähtöpaikalle,
joko ennen Tempo-kisaa 10.59 tai jälkeen n. 12.15.
Preo-aikarasti sijaitsee Preo-radan alussa, 5 rastilippua (A-E), ei nollavaihtoehtoa (Z).
Aikarastiaseman (2 tehtävää yhdellä istumalla) maksimiaika on yhteensä 60 sekuntia. Väärästä
vastauksesta tulee 60 sekunnin sakkoaika. Antamattomat vastaukset merkitään vääräksi (-).
Vastaamiseen käytetty aika ratkaisee Preo-kilpailussa tasapisteiden sattuessa. Aikarasteilta ei
lasketa pisteitä Preo:n lopputuloksiin.
Elit-sarjan matka 2,0 km, kokonaisnousu 30 m, 29 rastia, 1 aikarastiasemaa (2 tehtävää), maksimi
suoritusaika 150 min. Määräajan ylityksestä jokainen alkava viisi (5) minuuttia aiheuttaa yhden
pisteen vähennyksen.
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A-sarjan matka 1,6 km, kokonaisnousu 25 m, 22 tehtävää, 1 aikarastiasema (2 tehtävää), ohje
suoritusaika max. 120 min.
Radalla saa liikkua vain kartalle ruskealla värillä merkittyjä teitä, polkuja tai alueita pitkin. Osa
näistäkin reiteistä on kiellettyjä ja ne on merkitty kartalle violetilla viivalla tien yli ja maastoon tien
laitaan viitoitusnauhalla.
Rastit nimetään ratkaisupaalulta katsoen, ja haluttu vastaus merkitään omalla pihtileimasimella
kilpailukorttiin. Järjestäjillä on muutamia lainaleimasimia. Rastien ratkaisupaalut on merkitty reitin
varrelle kepillä, jossa on rastin järjestysnumero ja sarjatunnus, Elit-sarjassa valkoinen ja A-sarjassa
sininen lappu.
Preo-rasteilla on 1-5 lippua. Muilla kuin aikarasteilla on myös nollavaihtoehto eli mikään lipuista ei
ole rastiympyrän ja määritteen osoittamassa paikassa. Tällöin leimataan kyseisen rastin
nollaruutuun (Z).
Oikeiksi tarkoitetut rastiliput on sijoitettu niin tarkoin oikein kuin se kartan mukaan on mahdollista.
Tulkintavaraa voi olla enintään 1,5 m.
A-radan nollarastit ovat selkeitä. Niiden liput sijaitsevat toisella samanlaisella karttakohteella tai
vähintään 5 m oikeaksi tarkoitetusta paikasta. Pistekohteiden sivuilla nollarastien liput poikkeavat
vähintään 135 astetta määritteen antamasta suunnasta.
Elit-sarjan nollarastien liput ovat väärällä kohteella tai vähintään 3 m oikeaksi tarkoitetusta
paikasta. Pistekohteiden sivuilla liput poikkeavat vähintään 90 astetta määritteen antamasta
suunnasta.
Maali
Preo-maalissa toimitsija kirjaa maaliajan kilpailukorttiin sekunnin tarkkuudella. Maksimiajan
ylityksestä vähennetään yksi piste alkavaa 5 minuuttia kohden. Preo-maali sulkeutuu klo 15.00.
Vastuu
Kisan järjestäjä ei vastaa kilpailijan tai avustajan ulkopuolisille aiheuttamista tai itseä kohdanneista
vahingoista.
Palkinnot
Elit-sarjassa palkinnot jaetaan kolmelle parhaalle ja A-sarjassa voittajalle. Lisäksi arvotaan
palkintoja kaikkien kilpailijoiden kesken.
Muuta
Kilpailukeskuksessa harjoitusalueella ja kahviossa on golffareita, mutta sopu sijaa antaa. Pelikenttä
ei ole auki tarkkuussuunnistuskisan aikana. Lyhyt Golf-sanasto löytyy MuuRa:n kisasivulta.
Kilpailun jälkeen klo 14.00-15.30 voi kokeilla tarkkuussuunnistusta A-radalla kuntosuunnistuksena,
karttamaksu 6 €.
Lisätiedot: Muuramen Rastin kotisivulta http://www.muuramenrasti.fi
Tarkkaa ja rentoa kilpailua kaikille!
Muuramen Rasti
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Lyhyt golf-sanasto
Bunkkeri, bunker

Hiekkakuoppa eli –este kentällä

Fairway

Lyhyeksi leikattu pelialue tiiauspaikan ja greenin välissä, väylä.

Foregreen, foregriini

Viheriötä ympäröivä alue, jossa ruoho on jätetty hieman viheriötä
pitemmäksi.

Fore

Golfarien kansainvälinen varoitushuuto, joka huudetaan kuuluvasti ja
hyvissä ajoin, jos oma pallo on vaarassa osua muihin kentällä liikkujiin.

Etiketti

Golfkäyttäytymisen perussäännöstö, maailmanlaajuinen normisto sille,
miten golfia pelataan sujuvasti ja viihtyisästi.

Green, griini

Kentän lyhyimmäksi leikattu alue reiän ympärillä, jossa vain putataan,
viheriö.

Golf-klubi

Golffareiden kilpailutoimisto, ravintola ja huoltorakennus

Karheikko

Väylän (Fairwayn) ulkopuolinen pitkäheinäisempi alue, rough.

Kentän merkinnät

Pelialueen raja; valkoinen paalu
150 m viheriön keskelle; keltamusta paalu
Vesieste; keltainen paalu
Sivuvesieste; punainen paalu
Kunnostettava alue; sininen paalu
Pudotusalue; DROP AREA –kyltti
Kunnostettava alue; sinivalkoinen paalu (pelaaminen kielletty)
Ympäristösyistä herkkä alue; vihreäpäinen sinivalkoinen paalu
(pelaaminen kielletty)
Range

Harjoituslyöntialue

Rough, raffi

Väylän (Fairwayn) ulkopuolinen pitkäheinäisempi alue, karheikko.

Semi-raffi

Väylän ja roughin välissä oleva alue, jonka ruoho on pidempää kuin
väylällä, mutta lyhyempää kuin varsinaisessa roughissa

Tiiausalue

Avauslyönnin suorituspaikka. Yleensä kentällä on neljä eri tiiauspaikkaa;
punainen (lyhin), sininen, keltainen ja backtee valkoinen (pisin).

Trap

Yhdysvaltalainen termi bunkkerille eli hiekkaesteelle.

Vesieste

Meri, järvi, lammikko, joki, oja, kuivuneen joen uoma tai muu avoin vesialue
(riippumatta siitä onko siinä vettä) sekä muut vastaavat alueet. Vesiesteen
rajojen sisäpuolella oleva maa ja vesi ovat estettä. Vesiesteen rajoja
osoittavat merkit ovat esteessä.

