
KILPAILUOHJEET
AM-oravapolkuviesti 11.8.2021
Päivitys 9.8.2021

Etelä-Pohjanmaan aluemestaruus Oravapolkuviesti
Kurikassa Lusan hallilla

SÄÄNNÖT:
Kilpailussa noudatetaan SSL:n ja EpSun sääntöjä, sekä järjestäjän antamia ohjeita
huomioiden vallitseva koronatilanne.

● Ethän saavu kilpailupaikalle flunssaisena.
● Huolehditaan turvaväleistä, muistetaan väljyys kilpailukeskuksessa ja

lähtö/vaihtopaikalla.
● Huolehditaan käsihygieniasta, käsien desinfiointi kilpailupaikalla wc:n

yhteydessä, lähtöpaikalla ja maalissa.
● Kilpailukeskusalueella suositellaan kasvomaskin käyttöä

TOIMIHENKILÖT:
Kilpailunjohtaja: Kati Närvä, 045 321 7741
Pääratamestari: Eero Markkila, 050 407 4765
Tuloslaskenta: Marko Taipalus, 040 527 3801
Valvoja: Seppo Valli, Kauhajoen Karhu

Tuomarineuvosto: Juha Nivukoski (pj), Eero Koski ja Maria Haapamäki.

KARTTA:
Mittakaava 1:7500, käyräväli 2,5 m, koko A5
Kartta päivitetty 7/2021

Tulostekartat ovat muovikoteloissa. Rastimääritteet ovat kartoissa H/D-16 sarjoissa,
sekä TR-radoilla.

MAASTO:
Aluetta kiertää pururata ja lisäksi maastossa on polkuja ja selkeitä kuviorajoja, joten
puitteet nuorempien sarjoihin ovat hyvät. Korkeuseroja ei juuri ole ja radat ovat
nopeakulkuisia. RR/TR-viitoituksena on yhtenäinen valkoinen nauha.

Suorilla radoilla suunnistustehtävät ovat selkeitä ja antavat mahdollisuuden erilaisille
reitinvalinnoille. Muutamat rastit vaativat hyvää suunnassa kulkua.



KILPAILUNUMEROT JA EMIT-TARKISTUSLIPUKKEET:
Kilpailunumerot noudetaan seurakohtaisesti infon läheisyydestä. Kilpailijoilla tulee
olla mukana omat hakaneulat.

1-osuus valkoinen numero
2-osuus valkoinen numero
3-osuus keltainen numero

Numerolapussa on isolla mustalla joukkueen numero ja pienellä osuusnumero.
Tarkistakaa, että otatte oikean numeron. Numerolaput palautetaan suorituksen
jälkeen. Emit-tarkistuslipukkeita löytyy sekä infon läheisyydestä, että lähtöpaikan
sisäänkirjauksen lähettyviltä.

Tarkistuslipukkeeseen tulee merkata joukkueen numero ja osuus.

LEIMAUS:
Kilpailussa käytetään Emit-leimausta. Samaa korttia voi käyttää vain kerran saman
kilpailun aikana. Kortin toimivuuden voit tarkistaa mallirastin luona olevalla
leimasimella. Kilpailija on velvollinen tarkistamaan emit-numeronsa lähtöluettelosta.

Kilpailijoille, jotka eivät ole jättäneet määräaikaan (10.8.2021 klo 20.00) mennessä
emit-numeroaan varataan vuokrakortti. Vuokran hinta on 10 euroa.
Palauttamattomasta kortista veloitetaan 70€. Vuokrakortit noudetaan Infosta.
Poikkeustapauksissa emit-kortin numeron voi antaa sähköpostitse osoitteeseen
mtaipalus@gmail.com

SARJAT JA MATKAT:
H10 RR-RR-RR (2,0km/3,0km)
D10 RR-RR-RR (2,0km/3,0km)
H11-13 TR-RR-TR (TR 1,9km, RR 2,0/3,0km)
D11-13 TR-RR-TR (TR 1,9km, RR 2,0/3,0km)
H14-16 (2,9-3,0km)
D14-16 (2,9-3,0km)

Juoksujärjestys on oltava Irma-järjestelmässä tiistaina 10.8.2019 klo 20.00 mennessä.
Vain poikkeustapauksissa seurojen yhteiset sekajoukkueet hyväksytään mukaan
kilpailullisin perustein.

LÄHTÖ:
Lähdöt porrastetusti.
Klo 18.00  H16, H11-13 sekä H10
Klo 18.08  D16, D11-13 sekä D10

mailto:mtaipalus@gmail.com


Lähtö- ja vaihtoalueelle kilpailija siirtyy lähtöportin kautta, jossa suoritetaan
omatoimisesti emit-kortin nollaus ja kilpailunumeroiden tarkistus. Kilpailijoiden tulee
siirtyä lähtöalueelle 10 minuuttia ennen yhteislähtöä.

Kartat jaetaan käteen 1-2 minuuttia ennen lähtöä. Kartan saa avata minuuttia ennen
lähtöä, paitsi H/D14-16-sarjassa, jossa kartan saa avata lähtöhetkellä. Lähtöalueella
on nähtävillä mallikartta, jossa näkyy siimari.

MAALI:
Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Kisassa käytetään maalileimausta.
Ankkuriosuudella mahdollisen kirikamppailun tuloksen ratkaisee maalituomari
(kilpailun valvoja) ennen maalileimausta olevan maalilinjan ylityksestä.

RASTIT:
Rastit ovat ns. luomurasteja, sekä valmiita rastipukkeja.Mallirasti
kilpailukeskuksessa.

RR-ratalaisilla väärästä tai puuttuvasta rastileimasta seuraa 10 minuutin aikasakko,
mikä ei johda hylkäämiseen. RR-osuuksien rastit on merkitty karttaan numeroin
1-2-3 jne. Rastilipuissa ja rastileimasimissa on merkinnät RR1 – RR2 – RR3…
RR-kartassa ei ole rastimääritteitä.

KESKEYTTÄNEET:
Keskeyttäneen kilpailijan tulee leimata myös maalilla ja ilmoittautua
leimantarkistukseen.

VIESTIN KULKU:
Viestissä käytetään hajontoja TR-radoilla ja H/D14-16 radoilla. Lähtö tapahtuu
kuuluttajan ohjeiden mukaan. Viestin ”malliesitys” klo 17.40.

Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin, jota on ehdottomasti noudatettava.
Maaliviivalla suoritetaan leimaus. Vaihtoalue on tilava, vaihtopuomille ei saa tulla
ennen kuin oma joukkue on tulossa vaihtoon. Muista turvavälit! Vaihtoon tuleva
juoksija leimaa maalissa ja siirtyy vaihtopuomille, jossa vaihto tapahtuu
kosketuksella. Kilpailukartat luovutetaan leimantarkistuksen jälkeen.

Lähtevä juoksija siirtyy karttatelineelle, ottaa oman joukkueen kartan ja jatkaa
K-pisteen kautta osuudelle. K-piste on merkitty rastilipulla. Väärän joukkueen kartan
ottanut joukkue hylätään. Varakartan saa tarvittaessa toimitsijalta karttatelineen
lopusta.



Kun kaikkien sarjojen parhaat ankkuriosuuden kilpailijat ovat tulleet maaliin,
suoritetaan uusintalähtö vielä lähtemättömille kilpailijoille. Seuraa kuulutuksia
uusintalähdön ajankohdasta!

PALKINNOT:
Kunkin sarjan kolme parasta joukkuetta palkitaan Am-mitalein.
H/D10 sarjoissa palkinto jokaiselle osallistujalle.

PESU:
Ei pesumahdollisuutta.

WC:
Sisällä Lusan hallissa. Sisätiloissa ei saa käyttää nastareita!

RAVINTOLA:
Ravintola kilpailukeskuksessa, jonne RasKun naisvaliokunta loihtii jälleen
monenlaista purtavaa. Käteismaksu.

ENSIAPU:
Kilpailun ajan maalin läheisyydessä.

ILOISTA SUUNNISTUSMIELTÄ!!!


