
TERVETULOA KETUNLENKILLE!

Ketunlenkit ovat Kalevan Rasti Ry:n järjestämiä, lapsille ja nuorille

suunnattuja matalan kynnyksen suunnistustapahtumia, joista löytyy

kaikille sopivat radat taitotasosta riippumatta.

Ketunlenkillä on aina tarjolla ajanotto ja tulospalvelu

EMIT-järjestelmää käyttäen kuten kuntorasteilla ja kilpailuissa, ja

sen käyttämistä suositellaankin kaikille. Ketunlenkki ei kuitenkaan

ole luonteeltaan kilpailullinen, vaan pikemminkin opetuksellinen

tapahtuma. Pääpaino on suunnistustaitojen oppimisessa.

Suunnistus Ketunlenkillä on toki mahdollista myös ilman ajanottoa.



TURVALLISUUSSYISTÄ KAIKKIEN OSALLISTUJIEN ON

ILMOITTAUDUTTAVA INFOPISTEESSÄ SEKÄ ENNEN LÄHTÖÄ ETTÄ

MAALIIN TULON JÄLKEEN.

Maastoon ja maastosta kotiin siis vain ilmoittautumisen kautta!

Paikalla on Kalevan Rastin ohjaajia, jotka tunnistat

keltaisista/oransseista huomioliiveistä.

Voit aina kääntyä ohjaajien puoleen jos tarvitset mitä tahansa

suunnistukseen liittyvää apua tai neuvoa.



RADAT

LYHYT: Erittäin helppo rata aloittelijalle, jolla seuraava rasti

usein melkein näkyy, kun vain osaa katsoa riittävän kauas.

KESKIPITKÄ: Helppo rata, jonka keskivälillä on hieman

haastavampia rasteja.

PITKÄ: Helpohko rata, joka sisältää suunnistustaitoa kehittäviä

opetuksellisia elementtejä.



RATAAN JA KARTTAAN TUTUSTUMINEN

Suunnistustaidon kehittämisen kannalta on hyödyllistä,

jos tutustut karttaan ja rataan huolellisesti ENNEN suoritusta.

Tämä kannattaakin tehdä jo kotona, ja siksi infosta on aina

saatavana jo seuraavan Ketunlenkin kerran kartat ennakkoon.

Voit käydä radan ja kartan läpi ennen lähtöä myös paikalla olevien

Kalevan Rastin ohjaajien kanssa.



ILMOITTAUTUMINEN

Kaikki maastoon lähtijät kirjataan ajanottojärjestelmään.

Tämä on välttämätöntä jo turvallisuussyistä.

Maastoon siis vain ilmoittautumisen kautta!

● Käytössä on EMIT-ajanottojärjestelmä, jonka käyttöä

suositellaan kaikille. Järjestäjät antavat tarvittaessa opastusta.

● Jos sinulla ei ole omaa EMIT-korttia, saat sen järjestäjiltä

lainaksi.

● EMIT-kortti luetaan Navisport-järjestelmään ilmoittautumisen

yhteydessä. Samalla kirjataan suunnistajan nimi.

● Jos suunnistat ilman EMIT-korttia, järjestäjät kirjaavat nimesi

ylös.

Ilmoittautumisen jälkeen voit siirtyä omaan tahtiisi lähtöpaikalle.

Lähtö on merkitty rastilipulla ja tekstillä LÄHTÖ.

Ennen lähtöä tutustu vielä huolellisesti karttaan ja rataan, ellet ole

tehnyt sitä jo kotona. Järjestäjät opastavat mielellään tarvittaessa.



LÄHTÖ

Tee LÄHTÖLEIMAUS, jossa EMIT-kortti nollautuu ja ajanotto

käynnistyy:

● Pidä korttia lähtöleimasimessa n. 5 sekuntia niin että

leimasimen valo vilkkuu vähintään 5 kertaa.

● Kortin irrotus lähtöleimasimesta käynnistää ajanoton.

Leimaa EMIT-kortti huolellisesti jokaisella rastilla.

Rastileimasimissa ei ole merkkivaloa tai muuta

kuittausta leimauksen onnistumisesta.

Ennen leimausta muista varmistaa, että olet oikealla rastilla.

Muistathan radan lopuksi leimata myös maalirastin!



MAALI

Muista leimata maalirasti. Ajanotto pysähtyy maalileimauksella.

Siirry maalileimauksen jälkeen välittömästi infoon, jossa

ilmoittaudut tulleeksi pois maastosta.

Ilmoittautuminen maastosta tapahtuu lukemalla EMIT-kortti.

Samalla luetaan kortilta leimaustiedot, ja suorituksen tiedot

tallentuvat Navisport-tulospalveluun. Saat myös palautteen onko

rata suoritettu hyväksytysti.

Jos suunnistit ilman EMIT-korttia, ilmoita tulosi järjestäjille jolloin

sinut kirjataan tulleeksi  maastosta.

Tulokset on nähtävissä osoitteessa wp.kalevanrasti.fi/ketunlenkki/



EMIT- AJANOTTOJÄRJESTELMÄ

Ketunlenkillä käytetään EMIT-ajanottojärjestelmää.

Järjestelmä perustuu rasteilla oleviin RASTILEIMASIMIIN ja

suunnistajan mukanaan kuljettamaan EMIT-korttiin.

EMIT-kortti RASTILEIMASIN LUKIJALEIMASIN

Lähdössä EMIT-kortti leimataan lähtöleimasimessa, joka nollaa

kortin muistin ja käynnistää ajanoton.

Rastit leimataan asettamalla kortti rastileimasimeen. Leimaa

huolellisesti, rastileimasimessa ei ole merkkivaloa tai muuta

kuittausta leimauksen onnistumisesta!

Maaliintulon jälkeen kortille tallentuneet leimaustiedot luetaan

tulospalvelujärjestelmään LUKIJALEIMASIMELLA.

Tulokset käsitellään NAVISPORT-tulospalvelujärjestelmässä, josta

näet suoritusajat, rastiväliajat ym. tietoa suorituksesta.


