Kilpailuohjeet

17.5.2017 / AJ klo 11.00

Kansallinen tarkkuussuunnistuskilpailu 20.5.2017 Muuramessa, Tempo ja PreO
Tarkista ajantasainen kilpailuohje info-taululta!
Säännöt
Kilpailussa noudatetaan SSL:n ja IOF:n tarkkuussuunnistussääntöjä sekä järjestäjien antamia
ohjeita.
Kilpailukeskus
Kilpailukeskus on Muuramen koulukeskuksessa, Nisulantie 1 Muista parkkikiekko autoon.
Kilpailukeskuksessa on inva-wc ja kahvio. Lähin ruokailumahdollisuus Muuramen Shellillä.
Mallirasti
Kilpailukeskuksessa on mallirasti, jossa voi ennen kilpailua tutustua rastivälineisiin ja
aikarastin rutiineihin.
Maastokuvaus
Tempossa maasto on kunnan keskustaajamaa ja puistoaluetta. Kulku-urana on kovapohjaisia
kävely- ja pyöräteitä.
Normaalikilpailussa maasto on harvaa mäntykangasta ja urat kovapohjaisia hiekkateitä ja
polkuja. Kokonaisnousua on 40 m. Oman avustajan käyttö on sallittu.
Kartat
Molemmissa kilpailuissa on tulostetut sprinttisuunnistuskartat, kartoittajana Esko Junttila 45/2017. Tempossa mittakaava on 1:4000 käyräväli 2,5 m ja PreO:ssa 1:4000 käyräväli 2 m.
Normaalikilpailun karttaan merkittyjen kivien korkeus on rinteen alapuolelta mitattuna
vähintään 1 m. Maastossa on tehty ylispuiden poistoa ja konehakkuu-urat on piirretty
viitteellisesti. Urien leveys on n. 4 m. Alueen taimikot ovat kehittyneet eri tahtiin ja siitä
johtuen kuvioiden reunat ovat epämääriset.
Lähdöt
Tempon lähtöpaikka kilpailukeskuksessa ja PreO:n lähtöpaikalle opaskartta annetaan infossa.
PreO-kilpailu alkaa aikaisintaan 12.45.
Numerolaput ja muu materiaali
Numerolaput ja kilpailukortit noudetaan infosta. Numerolaput palautettava.
TempO-kilpailu
Elit- ja A-sarjassa tempossa on väliaikalähtö alkaen klo 11.00 kilpailukeskuksesta.
Kilpailijoille annetaan tempon reitille opaskartta.
Huom! Ensiksi on PreO:n aikarasti, jossa kolme tehtävää ja kuusi lippua, ei nollavaihtoehtoa
(Z) ja sen jälkeen välittömästi 6 tempoasemaa kussakin 5 tehtävää, joilla on myös
nollavaihtoehto (Z). Tehtäväkarttaniput on sidottu.
PreO:ssa aikarastilla maksimiratkaisuaika on yhteensä 90 sekuntia. Väärästä vastauksesta
tulee 60 sekunnin sakkoaika.
Tempossa kokonaisaikaan lisättään 30 sekuntia jokaisesta väärästä vastauksesta.
PreO-kilpailu
Aikarasti on tempokilpailun alussa. Tempokilpailun jälkeen kilpailija saa opaskartan PreO-kisan
lähtöpaikalle, ajoaika n. 10 min. Lähtöjärjestys on ohjeellisesti tempon lähtöjärjestys.
Elit-sarjan matka 2,1 km, kokonaisnousu 40 m, 24 rastia, maksimi suoritusaika on 135 min
(paralympic 147 min).
A-sarjan matka 2,1 km, kokonaisnousu 40 m, 16 tehtävää, ohjeellinen maksimiaika 111 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.
Ratkaisupaaluissa on rastin järjestysnumero ja sarjatunnus, Elit-sarjassa valkoinen ja Asarjassa sininen lappu. Yhden lipun tehtävissä ei ratkaisupaalua ole.
Kilpailijat saavat käyttää omaa pihtileimasinta. Järjestäjällä on muutamia lainattavia
leimasimia.
Maali
PreO-maalissa toimitsija kirjaa tuloajan kilpailukorttiin sekunnin tarkkuudella. Maksimiajan
ylityksestä vähennetään yksi piste alkavaa 5 minuuttia kohden.
Palkinnot
Molemmissa kilpailuissa Elit-sarjassa palkinnot jaetaan kolmelle parhaalle ja A-sarjassa
voittajalle.
Toimihenkilöt
Kilpailunjohtaja Anneli Junttila 040 5151 638
Valvoja Heikki Liimatainen Riihimäen Suunnistajat
Ratamestari Esko Junttila 040 543 7772
Tuomarineuvostoon kutsutaan: pj. Sami Hyvönen, Reima Katajamäki ja Mika-Latva-Kokko.
Muuta
Lisätiedot: Muuramen Rastin kotisivulta http://www.muuramenrasti.fi
Tarkkaa ja mukavaa kilpailua kaikille!
Muuramen Rasti ry
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