
KILPAILUKUTSU 

Nuorten EM- ja MM-, sekä aikuisten MC-sprinttinäyttökilpailu, 
maailmanrankikilpailu (WRE). INOV-8 -liigan osakilpailu H/D16-20 -
sarjalaisille.  

Raumalla lauantaina 18.5.2019 

 

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton lajisääntöjä ja WRE-sääntöjä, sekä 
järjestäjien ohjeita. 

Sarjat ja osanottomaksut:  

M21 ja W21 38 € (WRE), H16 ja D16 30 €. 

17-20-vuotiaat ilmoittautuvat näyttökilpailussa M21 ja W21-sarjoihin.  

M21 ja W21 on MC-näyttökilpailu, sekä nuorten osalta EYOC-, JWOC-, JEC-näyttökilpailu 
ja INOV-8 –liigan osakilpailu. 

H16 ja D16 on EYOC-näyttökilpailu ja INOV-8 –liigan osakilpailu 

Kaikissa sarjoissa rajoittamaton osanotto. WRE-sarjoissa lähtöjärjestys määräytyy 
viimeisen ilmoittautumispäivän WR-tilanteen mukaan. 

Matkat:  

Sprinttimatkat. Arvioitu voittoaika sarjoissa M21 ja W21 13-14 minuuttia. 

Ilmoittautuminen kaikkiin sarjoihin IRMAn kautta viimeistään su 12.5 klo 24. Ei jälki-
ilmoittautumisia.  Ulkomaalaiset, jotka eivät edusta suomalaista seuraa, voivat ilmoittautua 
WRE-kilpailuun Eventorin kautta. 

Huom! Kaikilla maailmanrankikilpailuun (WRE) ilmoittautuvilla on oltava Kansainvälisen 
Suunnistusliiton (IOF) myöntämä tunnus. 

Ohjeistus tunnuksen hankkimisesta, tarkistamisesta ja sen tallentamisesta IRMAan: 

https://www.suunnistusliitto.fi/2016/04/iofn-kilpailijatunnus-irmassa-sen-tarkistaminen-ja-
hankkiminen/ 

Leimausjärjestelmä Touch-free emiTag. Järjestäjiltä on vuokrattavissa EmiTageja 
hintaan 7 euroa. Jos ilmoittautumisen yhteydessä ei ole annettu emiTag-numeroa, 
varaamme vuokra emiTagin.  
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Kilpailualue on harjoitus- ja kilpailukiellossa. Se on nähtävissä kisasivuilla ja 
karttarekisteri.fi -sivustolla. Kilpailuun osallistuvilta suunnistajilta harjoittelu ja kaikenlainen 
kartan kanssa liikkuminen on kilpailualueella kielletty. Muu alueella liikkuminen on sallittua 
3.5.2019 klo 24 saakka.  

Kartta on tulostettu sprinttisuunnistuskartta 5/2019. Mittakaava 1:4000. Koko A4. 
Käyräväli 2m. Kartta on muovisuojuksessa. 

Asusteet: Piikkarit ja nastarit kielletty  

Opastus paikoitusalueelle alkaa 8-tieltä Rauman eteläisestä liittymästä. Kaikki kulku 
ainoastaan opastuksen mukaan. Kovapohjaiselta parkkialueelta on kilpailijoille opastus 
karanteenialueelle, jonne on parkkialueelta noin 20 minuutin kävelymatka.  

Karanteenialueella on sisätiloja. Varusteet kuljetetaan järjestäjien toimesta 
kilpailukeskukseen. 

Ensimmäinen lähtö klo 12:00, jolloin myös karanteenin sisääntuloportti suljetaan. 

Lähtöajat julkaistaan kisasivuilla viimeistään to 16.5.2019 

Kahvio karanteenialueella ja kilpailukeskuksessa.  

Peseytyminen sisätiloissa. 

Numerolappujen kiinnitykseen omat hakaneulat. 

Lisätiedot tapahtuman kotisivuilta: https://www.vanharaumasprintti.fi/, jossa myös 
lisätietoa seuraavana päivänä Raumalla järjestettävästä SM-sprinttiviestistä, sekä Vanha 
Rauma Sprintistä. 

Toimihenkilöt:  

Kilpailunjohtaja Tommi Nyman, +358 50 360 7823. Ratamestari Jussi Elo. WRE-valvoja ja 
tekninen asiantuntija Jouni Lipponen, jouni.lipponen(at)gmail.com, +358 40 5410 785 . 
Ratavalvoja Ville-Veikko Nurminen, Suosmeren Salpa. Tiedottaja Vesa-Ville Väänänen, 
rastilukko(at)rastilukko.fi, +358 44 988 8080 

Tervetuloa 

Rasti-Lukko 
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