Kilpailuohjeet
17. Salon Seudun Rastiviesti 3.6.2014
Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton kilpailusääntöjä ja näitä järjestäjien ohjeita.
Toimihenkilöt
Kilpailunjohtaja: Osmo Saari
Ratamestari: Risto Gustafsson
Tulospalvelu: Risto Kivinen
Valvoja: Mauri Sinnelä
Tuomarineuvosto:
Puheenjohtaja/suunnistajien edustaja: Timo Grönholm
Muut jäsenet: Rastiviestin toimikunta
Kilpailukartta:
Tulostekartta 04/2014, käyräväli 5m, mittakaava 1:10 000. Rastimääritteet on painettu karttaan.
Tarkista, että otat oikean kartan. Varakartan saa toimitsijalta. Mallikartta on nähtävillä
vaihtoalueella. Tulostaululla nähtävillä vanha kartta kilpailualueesta.
Alku-/loppuviitoitus:
Kilpailijoita kehotetaan olemaan varovaisia K-pisteelle mennessä sekä loppuviitoituksen ojan
ylityksessä.
Maasto:
Maasto on ollut viimeksi suunnistuskäytössä 1990 luvun lopulla.
Maasto on suhteellisen hyväkulkuista ja selkeää talousmetsämaastoa, alueella on korjattu
tuulenkaatoja ja suoritettu taimikon harvennushakkuu, joten maastossa näkyy joissakin
kohtia traktorin jälkiä, jotka eivät ole kartassa mutta häviävät kesän aikana.
Rasteja on lähekkäin, tarkista koodi.
Kielletyt alueet:
Talojen pihoille meno on kielletty. Kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä olevan pellon
viljellylle osalle meno on kielletty.
Osuudet ja ratapituudet:
Osuudet 1-3 (2,74-2,81 km)
- Yhdellä osuudella D-sarjalainen.
- Yhdellä osuudella sarjoista H18 tai nuorempi/H40 tai vanhempi/D-sarjalainen.
- Yhdellä osuudella sarjoista D18 tai nuorempi/D40 tai vanhempi/H16 tai nuorempi/H50 tai
vanhempi. järjestys vapaa.
Osuus 4 (2,98-3,06 km): Avoin kaikille.
Osuus 5 (1,79 km): H14 tai nuorempi/H55 tai vanhempi/D16 tai nuorempi/D45 tai vanhempi.

Osuus 6 (2,98-3,06 km: Avoin kaikille.
Juoksujärjestys:
Juoksujärjestykset ilmoitettava kilpailukutsun mukaisesti. Viimehetken muutokset
kilpailukeskuksessa Infoon, maksu muutoksesta 2€/muutos.
Mahdollisuus osallistua suunnistajapankin kautta maksu 5€/osuus.
Kilpailumateriaali:
Kilpailunumerot ja tarkistuslipukkeet seuran pussissa, jotka voi noutaa INFOSTA.
Omat hakaneulat.
Lähtö:
Kilpailu alkaa yhteislähdöllä klo. 18.00. Kulku lähtöalueelle tapahtuu nollaleimauksen kautta,
seuraa opasteita. Käy varmuuden vuoksi nollamassa jo hyvissä ajoin.
Vaihto:
Kulku vaihtoalueelle tapahtuu sisäänmenoportista. Emit-korttien nollaus tapahtuu mentäessä
lähtöalueelle. Jokainen kilpailija on itse vastuussa korttinsa nollauksesta. Vaihtoalueelle pääsee
vain kilpailunumerolla varustettu kilpailija.
Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus vaihtoon ja maaliin. Vaihtoon tuleva kilpailija leimaa
välittömästi maalilinjan jälkeen olevalla maalileimasimella, luovuttaa kartan toimitsijalle,
etenee karttatelineelle, josta ottaa oman joukkueen kartan seuraavaa osuutta varten ja ojentaa
sen vaihtopuomin yli seuraavan osuuden viejälle.
Väärän kartan ottaneen kilpailijan joukkue saa jatkaa, mutta suoritus hylätään.
Vaihtoalueelta ulos tuleva kilpailija kulkee opasteiden mukaan leimantarkistuspisteen kautta ja
palauttaa kilpailunumeronsa toimitsijalle.
Maali:
Ankkurit leimaavat muiden osuuksien tavoin maaliviivan jälkeen olevalla maalileimasimella.
Kirikamppailun ratkaisee maalituomari maaliviivan kohdalla. Maalialueelta ulos tuleva kilpailija
kulkee leimantarkistuspisteen kautta ja palauttaa kilpailunumeronsa toimitsijalle.
Yhteislähtö:
Yhteislähtö jäljessä oleville, hylätyille ja keskeyttäneille joukkueille tapahtuu kuuluttajan
ilmoittamana ajankohtana noin 10 minuuttia voittajajoukkueen maalintulon jälkeen.
Varo ojanylitystä sekä K-paikalle mennessä sekä maaliviitoituksella!
Karttojen palautus:
Kartat palautetaan yhteislähdön jälkeen. Seuraa kuulutusta.
Palkinnot:
Kolme parasta joukkuetta ja yksi joukkue arvan perusteella palkitaan lähialueen tuotteella.

Kilpailukeskuksessa
Info
Ravintola on
Ensiapu on
Vessat on
Pesua ei ole kilpailukeskuksessa. 4km päässä kilpailukeskuksesta sijaitsee Salon kaupungin
Naarjärven uimaranta.

