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Kilpailuohjeet, Pelastushenkilöstön SM-

suunnistus 1.9.2016 Pärnävaaralla 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän ohjeita. Lopulliset kilpailuohjeet 

ovat nähtävillä kilpailukeskuksen tulostaululla kilpailupäivänä.  

Opastus kilpailukeskukseen 

Opastus Polvijärventie nro 502:n ja Välikankaantien risteyksestä, 11km Joensuun 

keskustasta. Opasteet ovat paikallaan klo 9.30. 

Kilpailukartta 

Suunnistuskartta, tuloste, käyräväli 5 m. Päivitys 2016 Börje Vartiainen. 

Kartan mittakaava 1:10000, koko A4. Sarjalla H veteraanit on mittakaava 1:7500, koko A3. 

Rastimääritteet ovat kartassa, irrallisia rastimääritteitä ei ole. Kartta on muovikotelossa. 

Maasto 

Vaativa suunnistusmaasto, jossa korkeuserot lyhemmillä radoilla ovat varsin kohtuulliset ja 

pidemmillä suurehkot.  

Kielletyt alueet 

Kilpailualueella oleville tonttialueille meno on kiellettyä. 

Sarjat ja matkat 

Sarja  Matka     

H21  7,1     

D21  5,0     

H35  5,4     

H40  5,4     

H45  5,0     

H50  4,0     

H55  3,3     

H veteraanit  1,8     

H kunto  3,3     

Sarjojen kolme parasta palkitaan tulosten selvittyä. 
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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 60 € maksu. 

Rasteja on lähekkäin, joten suunnistajan on syytä tarkastaa rastin koodi ennen leimausta. 

Lähdöt ja lähtöluettelot 

Ensimmäinen lähtö on klo 11.00. Lähtöluettelot ovat nähtävissä tulostaululla. Lähtö sijaitsee 

rullahiihtoladun alikulkutunnelin luona 200 m kilpailukeskuksesta. Kaikkien sarjojen lähdöt 

ovat samasta paikasta. 

Kilpailunumerot ja tarkistuslipukkeet 

Kilpailussa ei käytetä kilpailunumeroa eikä kilpailukortin tarkistuslipukkeita. Tarkista 

kilpailukorttisi toimivuus mallirastilla. 

Lähtöjen toiminta 

 Mallikartta on nähtävillä lähtöalueella 

 Kahta (2) minuuttia ennen lähtöä kilpailija kutsutaan lähtöön 

 Minuuttia (1) ennen lähtöä kilpailija siirtyy kartan luo ja näyttää emit-numeronsa 

 Emit-kortti laitetaan nollaleimasimeen 10s ennen lähtöä ja nostetaan pois lähtöhetkellä 

 Kartan saa ottaa lähtöhetkellä 

 Lähtö on kartan K-pisteessä 

Maali 

Viimeinen rasti ei ole kaikilla sarjoilla sama. Viimeisiltä rasteilta ei ole viitoitusta 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. 
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Tulokset 

Tulokset julkaistaan tulostaululla. 

Kilpailun jälkeen tulokset väliaikoineen julkaistaan seuran internetsivuilla. 

Pukeutuminen, wc 

Pukeutuminen, pukusuojat ja peseytymismahdollisuus kilpailukeskuksessa. Myös sauna on 

kilpailijoiden käytettävissä. 

WC-tilat löytyvät myös kilpailukeskuksesta. 

Info 

Info avataan klo 10. 

Palkintojen jako 

Palkintojen jako suoritetaan kilpailukeskuksessa tulosten valmistuttua. 

Ravintola 

Kilpailukeskuksessa palvelee kisaravintola. 

Ensiapu, pelastuspalvelu ja turvallisuus 

Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. Ensiavun yhteyshenkilö löytyy infosta. 

Lääkäripäivystys on Joensuun keskussairaalassa. 

Kilpailun järjestäjä ei ole vakuuttanut kilpailijoita tapaturmien varalta. 

Kilpailukeskuksen osoite on Pärnävaarantie 32, 80400 Ylämylly. 

Kilpailuorganisaatio 

Kilpailun järjestelyt: Taneli Pantsar, 044-3772314 ja Kai Lisitsin, 040 828 8263 

Ratamestari: Erkki Kettunen 


