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Kilpailuohjeet, Nuorisokilpailut 16.9.2017
Lykynlammella
Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän ohjeita. Lopulliset kilpailuohjeet
ovat nähtävillä kilpailukeskuksen tulostaululla kilpailupäivänä.

Opastus kilpailukeskukseen
Opastus Onttolantieltä 9 km Joensuun keskustasta (Onttolantie 94, 80510 Kontiolahti).
Parkkeeraus on Lykynlammen ulkoilukeskuksen parkkipaikalla. Kilpailukeskus sijaitsee
ulkoilumajan edustalla. Opasteet ovat paikallaan klo 9.30.

Kilpailukartta
Tulostekartta. Kartan mittakaava 1:10 000. Käyräväli 5 m. Kartan koko A5.
Rastimääritteet ovat kartassa, irrallisia rastimääritteitä ei ole. Kartta on muovikotelossa.

Maasto
Lykynlampea ympäröivän mäntykankaan suppamaasto. Radat kulkevat alueella, jossa on
runsas polkuverkosto. Kisa-alueella on myös frisbeegolf-rata, jonka rakenteita ja kaikkia
käyttäjien tekemiä polkuja ei ole kartalle mahdollista kuvata.

Kielletyt alueet
Kilpailualueella oleville tonttialueille meno on kiellettyä. Kilpailukeskuksessa ulkoilumajan
yhteydessä sijaitsevalla yksityisalueella liikkuminen on kiellettyä.

Sarjat ja matkat
Sarja
Avoin
H/D 16
H/D 14
H/D 12 TR
H/D 10 RR
H/D 8 RR
Rastiralli

Matka
2,5 km
2,5 km
2,5 km
1,2 km
1,1 km
1,1 km
1,1 km

Sarjoissa H/D 12 TR, H/D 10 RR, H/D 8RR ja Rastiralli kaikki osallistujat palkitaan. H/D 14
– 16 palkitaan kolme parasta. Avoimessa sarjassa palkitaan voittaja.
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Rastit, leimausjärjestelmä ja kilpailukortit
Mallirasti on nähtävillä kilpailukeskuksessa. Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää.
Tarvittaessa Emit-numeron korjaus tehdään infossa. Tarkista kortin toimivuus mallirastilla
(nollaleimasin). Kilpailukortin voi vuokrata infosta (5 €). Vuokratut kortit palautetaan
samaan paikkaan. Palauttamatta jääneestä kortista peritään 70 € maksu.

Lähdöt ja lähtöluettelot
Ensimmäinen lähtö on klo 11.00. Lähtöluettelot ovat nähtävissä tulostaululla. Kaikilla
sarjoilla on sama lähtö. Lähtö sijaitsee kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä.

Kilpailunumerot ja tarkistuslipukkeet
Kilpailunumerot ja Emit -tarkistuslipukkeet ovat saatavilla kilpailukeskuksesta. Tarkista
kilpailukorttisi toimivuus mallirastilla.

Lähtöjen toiminta
5 minuuttia ennen lähtöä kilpailijat kutsutaan lähtökarsinaan nimeltä. Ohjausasemalla
kilpailija saa tutustua minuutin ajan karttoihin. Rasti- ja tukireitillä mallikarttoihin on piirretty
radat. Sarjoille H/D 14, 16 ja avoin, mallikarttoihin on piirretty K-piste.
4 minuuttia ennen lähtöä nollataan EMIT - kortti.
3 minuuttia ennen lähtöä tarkistetaan kilpailukortti.
2 minuuttia ennen lähtöä rastireittisuunnistajille annetaan kartta ja tarvittaessa opastusta. TRsarjan suunnistajat voivat tutustua karttaan, jossa on rata. Muiden sarjojen suunnistajat voivat
tutustua mallikarttaan, jossa on K-piste.
1 minuutti ennen lähtöä rastireittisuunnistaja voi tutkia itsenäisesti karttaa ja rataa. H/D 12
TR ja H/D 14 -sarjalaiset saavat ottaa kartan.
Emit-kortti laitetaan nollaleimasimeen 10 s. ennen lähtöä ja nostetaan pois lähtöhetkellä.
Lähtöhetkellä H/D 16 -sarjan ja avoimen sarjan kilpailijat saavat kartan.

Rastiralli
Rastiralli on suunnistusmahdollisuus niille lapsille, jotka eivät vielä ole valmiita
kilpailemaan. Rastirallissa on sama rata kuin 10- ja 8-vuotiaiden rastireittisarjoissa.
Rastiralliin voi osallistua muiden kilpailijoiden lähtöjen jälkeen. Rastiralliin voi ilmoittautua
paikan päällä. Osallistujalla on mahdollisuus kulkea parin tai saattajan kanssa, ja kaikki
palkitaan. Lähdössä Rastirallilaisille annetaan samanlainen opastus kuin RRkilpailusarjalaisille.

Maali
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Kaikilla sarjoilla on sama viimeinen rasti. Viimeisellä rastilla on leimasimet RR-koodilla ja
numerokoodilla. Kummallakin leimasimella suoritettu leimaus hyväksytään. Viimeiseltä
rastilta tulee rastireitin viitoitus maaliin.
Kilpailussa käytetään maalileimausta. Maalileimauksen jälkeen kilpailija jatkaa
leimantarkastukseen, jossa luetaan kilpailukortti. Epäselvissä leimaustapauksissa kilpailija
siirretään sivuun selvitystä varten.
Karttoja ei kerätä pois.
Maali suljetaan viimeisen kilpailijan saavuttua maaliin tai viimeistään klo 13:30.

Keskeyttäneet
Keskeyttänyt kilpailija tulee maaliin, leimaa maalilinjalla ja ilmoittaa keskeyttämisestään
leimantarkastuksessa.

Tulokset
Tulokset julkaistaan tulostaululla ja kilpailun jälkeen tulokset väliaikoineen julkaistaan
seuran internetsivuilla.

Pukeutuminen, wc
Kilpailukeskuksessa on wc:t, peseytymis- ja pukeutumistilat ulkoilumajan järven puoleisella
sivulla.

Info
Info avataan klo 10.

Palkintojen jako
Palkintojen jako suoritetaan kilpailukeskuksessa tulosten valmistuttua.

Ensiapu, pelastuspalvelu ja turvallisuus
Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. Ensiavun yhteyshenkilö löytyy infosta.
Lääkäripäivystys on Joensuun keskussairaalassa.
Kilpailun järjestäjä ei ole vakuuttanut kilpailijoita tapaturmien varalta.

Kilpailuorganisaatio
Kilpailun järjestelyt: Taneli Pantsar, 044 3772314, Ari Piitulainen, 040 5312963 ja Maritta
Hiltunen. Ratamestari: Jussi Silvennoinen

