
Satakunnan Oravacup 7. osakilpailu 

Raumalla Kortelan koululla keskiviikkona 2.9.2015

KILPAILUOHJEET (alustavat, lopulliset nähtävissä kilpailukeskuksessa) 

Kilpailusäännöt 

Kilpailussa sovelletaan SSL:n lajisääntöjä, oravacupin sääntöjä ja näitä järjestäjän 
ohjeita. 

Kilpailukeskus 

Kilpailukeskus Kortelan koulu, osoite Kortelantie 23. Paikoitus kilpailukeskuksessa tai 
sen välittömässä läheisyydessä.

Lähtöpaikka 

Lähtöön matkaa n. 1,3 kilometriä. Lähtöön opastava viitoitus alkaa 
kilpailukeskuksesta. 

Esilähtö ja lähtö 

Lähtöpaikalla on lähtöluettelot sekä emit-tarkistuslipukkeet. 

4 minuutti ennen lähtöä lähtöä kilpailijat kutsutaan lähtöalueelle. TR- ja RR - sarjojen 
kilpailijat voivat tutustua suunnattuun karttaan, jossa siimarit ja lähtö/maali näkyvissä, 
muut sarjat suunnattuun kisakarttaan. 

3 minuuttia ennen lähtöä tarkistetaan lähtöaika ja Emit-kilpailukortti nollataan.
2 minuuttia ennen lähtöä opastaja antaa kartan RR-sarjalaisille, näyttää kartasta 
lähdön sijainnin ja suuntaa kartan, sekä näyttää viitoituksen alun, muut valmistautuvat 
kilpailuun.

1 minuutti ennen lähtöä siirrytään lähtöviivalle, joka on samalla K-piste. Myös muut 
sarjat, paitsi H/D16 saavat ottaa kilpailukarttansa ja tutustua rataan. H/D16 saavat 
ottaa kartat lähtöhetkellä.

Tarkistakaa, että otatte oman sarjan kartan.
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Emit-kilpailukortin leimaus

Rastit kierretään numerojärjestyksessä. RR-sarjoissa on rastilla RR-tunnukset eli esim. 
ykkösrastilla lukee leimauslaudassa RR1. 

Mallirasti ja viitoitus 

RR-mallirasti on lähtökarsinassa ja muiden sarjojen mallirasti löytyy 
kilpailukeskuksesta. 

RR- ja TR-ratojen reitti on merkitty maastossa siimarilla. Viimeiseltä rastilta viitoitus 
maaliin kaikilla sarjoilla siimarilla. Viimeinen rasti kaikilla sarjoilla sama, kilpailija voi 
leimata kummalla tahansa viimeisen rastin leimasimista.

Rastimääritteet ja kartta 

Tulostekartta muovikotelossa, mittakaava 12-sarjoihin asti 1:7500, 13 – 16-sarjoissa 
mittakaava 1:10 000, käyräväli 2,5 metriä. Kartta päivitetty 2015. Rastimääritteet 
kartassa (ei irtorastimääritteitä). Kartan koko kaikissa sarjoissa A5.

Ratapituudet ja rastien lukumäärä

H/D8RR 2,0km siimari (6 rastia),  H/D10RR 2,4km siimari (6 rastia),  H/D11TR 
1,7km   (6 rastia),
H/D12 2,1km (6 rastia), H/D13 2,5km (7 rastia),  H/D14 3,0km (8 rastia), H/D16 
3,6km (13 rastia).

RR1 2,0km siimari (6 rastia), RR2 2,4km siimari (6 rastia), TR 1,7km (6 rastia).

R1 2,1km (6 rastia),  R2 3,0km (8 rastia), R3 3,6km (13 rastia).

Maali 

Kilpailussa on käytössä maalileimaus eli muista leimata myös maaliviivalla! 

Kaikkien kilpailijoiden, myös keskeyttäneiden, pitää tulla maalin ja leimantarkastuksen 
kautta. 

Palkinnot ja karttojen luovutus 

Kaikki osallistujat saavat maaliin tullessaan pienen palkinnon. Kartat saa pitää 
maaliintulon jälkeen. 
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Info

Info on auki kilpailukeskuksessa klo 17 alkaen.

Kilpailukeskuksen info-piste hoitaa ilmoittautumisten epäselvyydet, jälki-
ilmoittautumismaksut ja Emit-korttiasiat. Emit-kortin vuokravarauksen tehneet saavat 
kortin infosta. Epäkuntoisen Emit-kortin tilalle on infosta vuokrattavissa rajoitetusti 
uusia. Vuokra on 3 € / kortti. Kadotetusta kortista peritään 70 €. Huom! Vuokratut 
Emit-kortit palautetaan infoon. Neljän euron lisämaksu jälki-ilmoittautumisesta 
peritään kilpailukeskuksen infossa. Jälki-ilmoittautuneet lähtevät ennen klo 18.00.

Parisuunnistukseen voi ilmoittautua myös kilpailupaikalla infossa klo 18 
mennessä. Hinta 4 euroa/pari.

Kilpailukeskuspalvelut

WC ja pesu sisätiloissa, ei nastareilla sisälle! 

Buffetista pientä syötävää ja juotavaa tarjolla.

Samassa yhteydessä Rasti-Lukon kuntosuunnistus, Länsi-Suomi -rastit. 
Lähdöt kuntorasteilla klo 17.00 – 18.30. Karttamaksu 5 euroa.

Toimihenkilöt

Kilpailunjohtaja Pirkka Annila, p.050-3296 197, pirkka.annila@hotmail.com .
Ratamestari Tero Heinikangas.
Tulospalvelu Pekka Rapeli.
Valvoja Janne Uusi-Pietilä.
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