
Oravacup ke 24.8.2016  Unajan koululla, Raumalla 

Kilpailuohjeet (alustavat, lopulliset nähtävissä (kilpailukeskuksessa) 

Kilpailusäännöt 

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

Kilpailukeskus 

Unajan koulu, Laivolantie 10, 26910 Unaja 

Paikoitus kisakeskuksessa 

Lähtö 

Kaikilla kilpailijoilla on sama lähtö, jonne johtava valkoinen viitoitus lähtee opaspaalulta. Matkaa lähtöön on 

1 km. Ensimmäinen lähtö on klo 18.00. Lähtökarsinaan sinut kutsutaan nimeltä 4 minuuttia ennen lähtöä ja 

voit tutustua kilpailumaaston karttaan. 3 minuuttia ennen lähtöhetkeä tarkastetaan ja nollataan kilpailukortti. 

H/D8RR, H/D9RR ja H/D10RR-sarjat saavat kartan 2 minuuttia ennen lähtöhetkeä ja opastuksen 

viitoitukselle. Muut sarjat saavat ottaa karttansa 1 minuutti ennen lähtöä. K-piste sijaitsee lähdössä 

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 yhtenäisellä valkoisella nauhalla. Huomaa, että maastossa kulkee kaksi eri 

siimaria, jotka on molemmat piirretty karttaan. Ratojen yhtymäkohdassa on opastaja 

Rastimääritteet ja kartta 

Tulostekartta muovikotelossa, mittakaava 1:7500 sarjoissa H/D8RR-H/D12 ja 1:10 000 sarjoissa H/D13-

H/D16, käyräväli 2,5 m. Kartta päivitetty 4/2016. Rastimääritteet kartassa (ei irtorastimääritteitä). 

Ratapituudet ja rastien lukumäärä 

H/D8RR, H/D9RR, RR1 1,0km/1,85km 6 rastia 

H/D10RR, RR2 1,1km/2,0km 6 rastia 

H/D11TR, TR 1,2km 5 rastia 

H/D12, R1 1,8km 8 rastia 

H/D13, R2 2,2km 8 rastia 

H/D14, R3 3,0km 10 rastia 

H/D16 3,6km 12 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 palkitaan maalissa. Kartat saa pitää maaliintulon jälkeen. 

Info-piste 

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. 

Kilpailukeskuspalvelut 

WC sisätiloissa, ei nastareilla sisälle! 

Kilpailukeskuksessa puffetti  

Neon Sport paikalla myymässä suunnistustuotteita 

Kuntosuunnistus 

Paikalla on samaan aikaan Länsi-Suomi -rastit, joilla metsään pääsee klo 17-18.30. Kuntorastit maksavat 

5e/hlö. 

Kysymykset, epävarmuudet 

Jos olet epävarma jostakin asiasta, niin kysy reilusti asiaa opastajilta. 

Kilpailun vastuuhenkilöt: 

Kilpailunjohtaja Mika Silander 040-7239873 

Ratamestari Tero Heinikangas 

Lähtö Piia Gustafsson 

Tulospalvelu Pekka Rapeli 

Valvoja Janne Uusi-Pietilä 

 


