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Kilpailuohjeet (alustavat, lopulliset nähtävissä kilpailukeskuksessa)

Kilpailusäännöt

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

Kilpailukeskus

Juhlatalo Ooperi. Vanha Turuntie 56, 26820 Rauma.

Paikoitus kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä Ooperin pihalla.

Maasto

Maasto on polkurikasta ja nopeakulkuista, jossa pääosin hyvä näkyvyys. Alue on vilkaassa ulkoilukäytössä,
joten heikkoja karttaan merkkaamattomia polkuja löytyy paljon. Toisaalta joitain avokallioilla meneviä
polkuja voi olla kuivan kesän jäljiltä vaikea erottaa. Aloittelevien suunnistajien tukena on maastossa selvästi
erottuvia kuntoratoja.

Rasteja on paikoin hyvinkin lähekkäin, tarkista koodi.

Lähtö

Kaikilla kilpailijoilla on sama lähtö, jonne johtava Länsi-Suomi -nauha viitoitus lähtee kisakeskuksesta.
Matkaa lähtöön on noin 500 m. Käytössä on kokeiluluontoisesti ns. vapaat lähtöajat. Lähtö on avoinna klo
17-19. Järjestäjät valvovat, että samalle radalle lähtevien lähtöväli pysyy vähintään minuutissa.

Saavuttuasi lähtöpaikalle siirryt haluamallasi hetkellä rajatulle lähtöalueelle, jonka portilla tarkistetaan nimi,
emit ja sarja, sekä ohjataan oikeaan paikkaan. Kaikki RR-sarjojen suunnistajat saavat opastuksen, jonka
jälkeen kilpailija saa katsoa vielä noin minuutin karttaa. Tämän jälkeen tapahtuu nollaus ja suoritus alkaa.

TR, H/D12-14 sarjat saavat ottaa kartan ja tutkia sitä noin minuutin, nollaavat emitin ja lähtevät maastoon.

H/D16 ottaa kartan ämpäristä vasta nollauksen jälkeen.

K-piste sijaitsee lähdössä

Emit-kilpailukortin leimaus

Rastit kierretään numerojärjestyksessä. RR-sarjoissa on rastilla RR-tunnukset eli esim. ykkösrastilla lukee
leimauslaudassa RR1. Koska aika otetaan emit-kortista on oleellisen tärkeää tarkistaa sen toimivuus
kisakeskuksen nollauspukilla. Lähdössä aika lähtee käyntiin vasta nostettuasi kortin nolla-leimasimesta,
joten nollaa rauhassa ja huolella.

Mallirasti ja viitoitus

RR-mallirasti löytyy kisakeskuksen nollauspisteessä. RR-radoilla käytössä ns. sprinttipukit. 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 (A5) ja 1:10 000 sarjoissa
H/D13-H/D16 (A4), käyräväli 2,5 m. Karttaa päivitetty 2018. Rastimääritteet kartassa (ei
irtorastimääritteitä).

Ratapituudet ja rastien lukumäärä

H/D8RR, RR1 1,2/1,6 km 5 rastia
H/D9RR, H/D10RR, RR2 1,4/2,1 km 5 rastia
H/D11TR, TR 1,4 km 6 rastia
H/D12, R1 1,6 km 6 rastia
H/D13, R2  2,2 km 7 rastia
H/D14, R3 3,0 km 8 rastia
D16 3,4 km 8 rastia
H16 3,6 km 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 maalileimauksen yhteydessä. Kartat saa pitää maaliintulon jälkeen.

Tulokset

Lopulliset tulokset selviävät klo 19 jälkeen ja julkaistaan myöhemmin illalla kisasivuilla. Muutama kilpailun
aikainen tuloste pyritään saamaan näkyville, jos tekniikka antaa myöden.

Info-piste

Kilpailukeskuksen info-piste on Ooperin ”Alatuvassa” ja 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 60 €. Huom! Vuokratut Emit-kortit palautetaan infoon.

Kilpailukeskuspalvelut

Kilpailukeskuksessa puffetti Ooperin ”Alatuvassa”.

Varustevaihtoon mahdollisuus sisätiloissa Ooperin ”Mutteri” salissa. WC sisätiloissa puffetin yhteydessä.
Huom! Ei nastareilla sisälle!

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 Tommi Nyman

Ratamestari Aleksi Lohtander

Lähtö Tero Heinikangas

Tulospalvelu Pekka Tiira

Ratavalvoja Janne Kallioniemi


