Kilpailuohjeet
Avoin Keski-Pohjanmaan Am-sprintti
Lauantaina 11.5.2018 klo 11.00
Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita.
Toimihenkilöt:
Kilpailunjohtaja: Katariina Tiitto
Ratamestari: Anssi Koirikivi
Kilpailun valvoja: Mauno Taanila, NiS
Tulospalvelu: Teemu Vedenpää, Risto Uusivirta
Tuomarineuvosto: pj. Karoliina Ukskoski, Unto Virkkula, Teppo Isokoski
Kilpailukeskus
Haapajärven tori
Pysäköinti
Ronkaalan urheilualueen parkkipaikalla, Liikenteen ohjaus. Parkista kilpailukeskukseen matkaa 200m.
Opastus
Valtatie 27:ltä n. 1km Liikenneympyrästä Nivalaan päin, josta ajoaika alle 5min.
Kilpailukartta
Tulostekartta 8/2017. Päivitys 5/2019. Käyräväli 2m, ei johtokäyriä. Mittakaava 1:4000. Kartan koko
kaikissa sarjoissa A4. Kartantekijä Anssi Koirikivi. Kartta on 2018 ISSOM 2007 standardin mukainen.
Huom!
Kartan suunnanottoviivat ovat sinisellä värillä.
Symbolilla 539 on kuvattu isoimmat kierrytyspisteet. (Musta ympyrä)
Symbolilla 540 kuvattu pihapiirien isoimpia erillisiä rakennelmia. (Musta rasti)

Kilpailualue
Kilpailualue on rakennettu kaupunkiympäristö, joka soveltuu sprinttisuunnistukseen hyvin tarjoten
monipuolisia haasteita jokaiselle suunnistajalle. Alueella on myös satunnaisia puistoalueita mutta
pääasiassa kilpailumaasto koostuu kovapohjaisesta alustasta. Kilpailussa kadut saa ylittää mistä kohdasta
tahansa liikennettä varoen. Katuja ei ole suljettu autoliikenteeltä muualta kuin viimeisen rastin kohdalta.
Kielletyt alueet ovat merkitty lajisääntöjen mukaisesti karttaan. Nämä alueet ovat selkeitä, joten niitä ei ole
merkitty maastoon erikseen. Kielletyn alueen merkin osoittamalle alueelle meneminen on kielletty ja tätä
sääntöä rikkovat hylätään.

Suunnistuksen lajisäännön kohdan 18.23 mukainen lista sprinttikarttaan merkityistä kielletyistä kohteista:

Sprinttikilpailussa kilpailijoita liikkuu alueilla aina vastakkaisiin suuntiin, mikä voi aiheuttaa kilpailijoiden
vauhdikkaita kohtaamisia. Väistä vastaantulevaa kilpailijaa oikealta. Esimerkiksi rakennusten kulmat
kannattaa ottaa hieman varovaisemmin.

Kisamateriaali:
Numerolaput, hakaneulat ja tarkistusliuskat löytyvät lähtökynnykseltä. Irralliset rastimääritteet saa
lähdöstä. Ei kiinnitys materiaalia rastimääritteille. Kaikissa sarjoissa rastimääritteet ovat myös painettuna
karttaan.

Leimaus:
EMIT-leimaus. EMIT-kortin toimivuuden voi testata kilpailukeskuksessa olevalla mallirastilla. Kilpailun
järjestäjä ei tule tarkistamaan kilpailijan kilpailukortin oikeellisuutta ennen lähtöä.

Lähdöt:
Ensimmäinen startti klo 11.00. Kaikki sarjat lähtevät samasta lähdöstä.
Lähtökynnykselle on matkaa 300m. Kilpailukeskuksesta on opastus lähtökynnykselle. Jokaisen kilpailijan
on ylitettävä lähtökynnys klo 11.00 mennessä, jonka jälkeen kynnys suljetaan eikä lähtökynnyksen
alueelta saa enää poistua. Lähtökynnyksen alue on aidattu ympäriinsä ja sitä valvotaan. Kilpailija ottaa
numerolappunsa lähtökynnyksen portilta, numerolaput viedään pois samalla kun lähtökynnys suljetaan,
joten ota numerosi heti alueelle mennessä.
Lähdöstä on viitoitus k-pisteelle, viitoitusta on noudatettava.
Lähdössä ei ole nähtävillä mallikarttaa.

Verryttely:
Verryttely on sallittu kilpailukeskuksesta lähtökynnykseen johtavalla viitoituksella sekä lähtökynnyksen
aidatulla alueella. Lähtökynnyksen alue tarjoaa hyvät mahdollisuudet verryttelyyn. Muualla
kilpailumaastossa verrytteleminen ennen kilpailua on ehdottomasti kielletty hylkäyksen uhalla.
Maali:
Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin. Karttoja ei kerätä pois. Numerolaput palautetaan maalissa.

Keskeyttäneet:
Keskeyttänyt kilpailija tulee maaliin ja leimaa maalilinjalla. Kilpailija ilmoittaa keskeyttämisestään Emitkortin tarkastuksessa.
Leimaus ja sääntörikkeet käsitellään tulospalvelussa. Tarvittaessa tuomarineuvoston kokoontuminen.
Kuntosuunnistus:
Kuntosuunnistukseen voi lähteä vapaasti klo 11.00 – 11.45 välisenä aikana. Ilmoittautuminen ja kartan osto
tapahtuu infosta. Hinta 5€. Kuntosuunnistuksen lähtö on samasta paikasta kuin muissa sarjoissa mutta
lähtökynnystä ei ole. Lähtöpaikalla on oma Emit nollaus kuntosarjan lähtijöille. Kuntosarjojen radat ovat
viivaa pitkin noin 2 ja 3km. Kartan saa lähtöpaikalla.
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Kilpailukeskuksessa ja lähtökynnyksellä.
Pesu:
Ei pesupaikkaa järjestäjien toimesta. Haapajärven uimahalli sijaitsee aivan parkkipaikkojen välittömässä
läheisyydessä. Lippujen hinnat: Halli avoinna klo 10-16. https://www.haapajarvi.fi/liput-ja-hinnat.

Ensiapu1
Maalin välittömässä läheisyydessä
Tulostaulu:
Sijaitsee kilpailukeskuksessa.
Palkintojen jako
Palkintojenjako tulosten varmistuessa kilpailukeskuksessa. Rikkeet käsitellään ennen lopullisten tulosten
varmistumista. Am-mitalit sarjojen kolmelle parhaalle. Kisat ovat Kultaisen kompassin osakilpailu, 13-14
vuotiaat saavat Finnspringin sponsoroimat juomat maaliin tulleessaan.

Kisojen kanssa samaan aikaan järjestetään Selänne-lehden 10v-juhlat. Lehti tarjoaa makkaraa rajoitetun
määrän ja Maaselän Martat myyvät kahvia ja pullaa hyväntekeväisyyteen. Torilla järjestetään jumppaa ja
lavista kaikenikäisille klo 12-15. Kilpailukeskus sijaitsee aivan keskustan ytimessä. Kauppoja ja ruokapaikkoja
sijaitsee kävelymatkan päässä.

