Kilpailukutsu

SM-sprinttiviesti 19.5.2019 Raumalla
Kilpailusäännöt ja –ohjeet: Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä, SM-kilpailuista
vuodelle 2019 annettuja erillisohjeita ja järjestäjien antamia ohjeita. Kilpailukohtaisia
tarkennuksia julkaistaan kilpailun internetsivuilla kilpailua edeltävinä päivinä.
Kilpailun ohjeajat: sprinttisuunnistuksen sääntöjen mukaiset (12-15 min).
Sarjat:
●
●
●
●

H/D21, 4 osuutta
H/D18, 4 osuutta
H/D40, 3 osuutta
H/D55, 3 osuutta

Joukkueet: Sarjoissa H/D18 ja H/D21 joukkueeseen kuuluu kaksi miestä ja kaksi naista,
jotka suunnistavat järjestyksessä nainen – mies – mies – nainen ja sarjoissa H/D40 ja H/D55
yksi nainen ja kaksi miestä, jotka suunnistavat järjestyksessä nainen - mies - mies.
Suunnistusalueet nimeävät joukkueet. Alue voi nimetä sekä seurajoukkueita että alueen
seurojen yhdistelmäjoukkueita eli aluejoukkueita. Alue voi nimetä samaan sarjaankin sekä
seura- että aluejoukkueita.
Joukkueen jäsenten tulee edustaa kyseisen alueen suunnistusseuraa. Sarjojen
ikärajoitukset ovat vastaavien henkilökohtaisten sarjojen mukaiset.
Kuhunkin sarjaan otetaan maksimissaan 40 joukkuetta. Suunnistusliiton erillisohjeiden
mukaisesti alueella on 2-3 peruspaikkaa/sarja. Näiden lisäksi on sarjakohtaisesti määritelty
lisäpaikat osalle alueista. Näin muodostuu 40 joukkuetta/sarja. Mikäli ilmoittautumisajan
päätyttyä sarjassa on vähemmän kuin 40 joukkuetta, annetaan vapaana olevat paikat
muiden alueiden täytettäviksi täydennyspaikkojen jakojärjestyslistan mukaisesti. Alueiden
kiintiöpaikat, lisäpaikkojen jakojärjestys ja sen perusteet on kuvattu tarkemmin erikseen
kisasivuilla (Joukkueiden nimeäminen).
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset tulee tehdä 9.5.2019 klo 24.00 mennessä IRMA:ssa.
Mikäli tämän jälkeen sarjassa ei ole 40 joukkuetta, alueille ilmoitetaan mahdollisuudesta
täydennyspaikkoihin. Täydentävä ilmoittautuminen tulee tehdä 14.5.2019 klo 24.00
mennessä.
Joukkueiden kokoonpano ja juoksujärjestys ilmoitetaan joukkueen ilmoittautumisen
yhteydessä tai viimeistään 18.5. klo 18.00 mennessä. Joukkue, joka ei ole antanut
juoksujärjestystä määräajassa, ei saa lähtölupaa. Muussa kuin ilmoitetussa järjestyksessä
juokseva joukkue hylätään.

Osanottomaksu on 107,40€ (4 os) ja 93,95€ (3 os) joukkueelta ja se maksetaan
ilmoittautumisen yhteydessä.
Kilpailukeskus sijaitsee Rauman keskustassa. Kilpailukeskukseen saavuttaessa on
noudatettava ehdottomasti kilpailunjärjestäjän opasteita.
Opastus paikoitusalueelle alkaa valtatie 8-lta Rauman eteläisestä liittymästä (vt 8 ja tie 2052
risteys). Kaikki kulku ainoastaan opastuksen mukaan. Kovapohjaiselta parkkialueelta on
kilpailijoille opastus kilpailukeskukseen, jonne on parkkialueelta noin 5 minuutin
kävelymatka. Opastus on paikoillaan viimeistään su 19.5.2019 klo 8.
Lähtöajat:
●
●
●
●

H/D55 klo 11.00
H/D40 klo 11.35
H/D18 klo 12.10
H/D21 klo 13.00

Karanteenialue: Kilpailukeskuksessa on erotettu karanteenialue, jonne kaikkien kisaan
osallistuvien on saavuttava klo 11.00 mennessä. Karanteenialueelta ei saa poistua ennen
omaa kiipailusuoritusta. Matkapuhelimien, tablettien yms. käyttö karanteenialueella on
kielletty.
Kilpailunumerot: Numerot ovat kilpailukeskuksessa. Omat hakaneulat.
Maasto: Vanha Rauma.
Harjoituskieltoalue: Harjoituskieltoalue on esitetty karttarekisterissä, sekä kisasivuilla.
Normaali asiointi ilman karttaa on sallittua harjoituskieltoalueella 4.5.2019 klo 24 saakka.
Sen jälkeen harjoituskieltoalue on kiellettyä aluetta kilpailijoille. Kisapäivänä 19.5.
liikkuminen harjoituskieltoalueella vain järjestäjän opasteiden ja ohjeiden mukaan.
Kartta: Tulostettu sprinttisuunnistuskartta 1:4 000 , käyräväli 2 m, tulostus 5/2019. Kartan
koko A4, kartta muovisuojuksessa. Sarjassa H/D55 kartan mittakaava on 1:3000.
Leimaus: Kilpailussa käytetään Touch-free emiTag -leimausjärjestelmää. Kilpailijoille, joiden
Irma-järjestelmän ilmoittautumistiedoissa ei ole emiTag-numeroa, varataan laina-emiTag,
jonka vuokra on 7 €. Lainakortit noudetaan karanteenialueen infosta.
Jalkineet: Piikkarien ja nastarien käyttö kielletty.
Pesu: Suihku sisätiloissa.
Kahvio: Karanteenialueella ja kilpailukeskuksessa.
Lisätiedot tapahtuman kotisivuilta: https://www.vanharaumasprintti.fi/, jossa myös lisätietoa
edellisenä päivänä järjestettävästä WRE & katsastuskisasta, sekä varsinaisen viestin jälkeen
suunnistettavasta Vanha Rauma Sprintistä.

Päätoimihenkilöt:
Kilpailun johtaja Tommi Nyman, 050 360 7823, puheenjohtaja(at)rastilukko.fi
Ratamestarit Timo Nurmi ja Janne Kallioniemi
Tiedottaja Vesa-Ville Väänänen, 044 988 8080, rastilukko(at)rastilukko.fi,
TA Jouni Lipponen, SSL, jouni.lipponen(at)gmail.com, +358 40 5410 785 .
Ratavalvoja Jussi Elo, Laitilan Jyske

Tervetuloa ainutlaatuiseen sprinttiviestimaastoon Vanhaan Raumaan !
Rasti-Lukko

