V-S AM-SPRINTTI 23.10.2022
KILPAILUOHJEET
Kilpailukeskus
Kilpailukeskus sijaitsee Vähä-Heikkilän koululla Myllymäentie 42. Google Maps-linkki
Paikoitusalue
Paikoitukseen on käytettävissä koulun lähellä sijaitsevat P-alueet ja kadut, katso
”Kisakeskuskartta”. Myös Vähä-Heikkilän Lidlin parkkipaikoitusta voi käyttää.
Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja näitä järjestäjän ohjeita. Kilpailijoiden on lajisääntöjen
mukaan noudatettava liikennesääntöjä. Lajisääntöjen mukaan kilpailija osallistuu kilpailuun omalla
vastuulla. Huomioikaa muut alueella liikkuvat ja ohittakaa/kohdatkaa heidät turvavälejä
noudattaen. Kerrostaloalueella suunnistettaessa on tärkeää huomioida istutukset, jotta
sprinttisuunnistus on turvassa tulevaisuudessakin ☺
Kilpailuorganisaatio
Kilpailunjohtaja:

Petri Paukkunen

Ratamestari

Aaro Julkunen

Tiedottaja

Tuukka Mäkinen

Valvoja

Olli Mattila Liedon Parma

044-3566 402

040-5359 677

Kaikki sähköpostit osoitteeseen: info@jatkuvaliike.fi
Kartta ja rastinmääritteet
Mittakaava sarjoissa HD50-75 ja D12 1:3000, muilla 1:4000. Käyräväli 2 metriä. Kartta päivitetty
10/2022. Kartta säänkestävä, ei muovia.
Rastimääritteet ainoastaan irrallisena, ja ne jaetaan lähdön yhteydessä. Omat kiinnitysvälineet.
Samassa yhteydessä on saatavilla Emitin tarkistusliuskat.
Maasto
Kilpailumaasto on omakoti- ja kerrostaloaluetta. Radoilla juoksualusta 70 % kovapohjaista, 30 %
nurmikkoa

Kielletyt alueet
Kilpailualueella on yksi tie merkitty ylityskieltoon. Ylityskohdat merkitty vastaavanlaisilla merkeillä.
Kuva ei ole kilpailukartasta.

Sarjat ja matkat
Katso erillinen taulukko kilpailusivuilla.
Juoksujalkineet
Piikkarit ja nastarit ovat kielletty. Maastoon parhaiten soveltuvat kengät ovat lenkki- tai
juoksukengät.

Kilpailunumerot
Kilpailunumeroita ei ole käytössä.
Kilpailukortti
Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Kilpailija vastaa kilpailukorttinsa toiminnasta ja
siitä, että sen numero on sama kuin lähtöluettelossa. Lähtö ei tarkista numeroa. Väärällä kortilla
suunnistanut kilpailija hylätään.
Emit-numeroiden muutokset lauantai 22.10 klo 20.00 asti info@jatkuvaliike.fi. Tämän jälkeen
kilpailuaamuna infoon. Infosta myös noudetaan erikseen vuokrattu Emit-kortti 5 euron hinnalla.
Palauttamattomasta kortista veloitetaan 80 €.

Lähtö
Lähtöön on matkaa infosta (koululta) 800 metriä, puna-valkoinen viitoitus. Juuri ennen lähtöä
jaetaan rastimääritteet, kilpailija on itse vastuussa, että saa oman sarjan määritteet. Lähdössä
kilpailija kutsutaan karttaämpärille 1 minuutti ennen omaa lähtöaikaa. 0-leimaus lähtöhetkellä.
Ensimmäiset lähdöt klo 10.00.
Viimeinen rasti sijaitsee näköetäisyydellä maalista, ja sinne ei ole viitoitusta. Maalissa käytetään
maalileimausta, josta jatketaan välittömästi leimantarkastukseen. Mahdolliset epäselvyydet
käsitellään maalissa leimantarkastuksen läheisyydessä. Karttoja ei kerätä pois. Järjestäjä luottaa
kilpailijoiden tuntemukseen lajisäännöistä, eikä karttaa/rataa näytetä lähteville kilpailijoille. Maalista
ei ole viitoitusta keskukseen, vaan kilpailukartan avulla selviää lähtöviitoitukselle, ja sitä pitkin
keskukseen.
Tulokset
Tulospalvelu (online) järjestäjien kotisivuilla: www.jatkuvaliike.fi/
Palkinnot
Aluemestaruusmitalit
WC ja pesu
WC sijaitsee koulun tiloissa Kisakeskuskartan osoittamassa paikassa, noudata sieltä löytyviä
ohjeita siisteydestä. Ei pesua.
Ravintola
Ei ravintolaa.
Ensiapu
Ensiavussa tukeudutaan TYKS/Akuuttiin. Kilpailukeskuksessa ensiaputaitoisia henkilöitä.
Info
Infopiste sijaitsee Kisakeskuskartan osoittamassa paikassa. Info aukeaa 8.30. Infosta noudetaan
etukäteen varatut vuokratut Emit-kortit, sekä hoidetaan viimehetken Emit-numeroiden muutokset.

