Kilpailuohjeet
Nikkari Jukola 2001/2020
uudelleenjuoksu
Kurikan, Jurvan Pässilän hiihtomajalla 13.6.2020
Kilpailukeskuksen osoite: Tainuskyläntie 243, 66350 TAINUS, Kurikka
Harjoituksessa noudatetaan SSL:n ja THL:n ohjeistuksia liittyen Covid-19 pandemiaan.
Opastus kilpailukeskukseen:
Jurva – Koskenkorva tieltä nro 6880, n. 6km Vaasantien nro 685 risteyksestä Koskenkorvan
suuntaan ja Koskenkorvalta Vt3:lta n.19km Jurvan suuntaan, josta 2km matka kilpailukeskukseen
Jokiperän suuntaan. Opastus paikallaan lauantaina. Omatoimisesti suunnistaville rastilippu
Pässilän majan tienpäässä.
Paikoitus:
Kilpailukeskuksen läheisyydessä kenttäpysäköinti.
Maasto:
Maasto on pääosiltaan nopeavauhtista ja pienipiirteistä avokalliomaastoa, jota paikoin suopursu
hidastaa. Alueen metsät ovat muuttuneet 20 vuodessa joillakin alueilla aika tavalla. Jukolaaikaiset hakkiot ovat muuttuneet taimikoiksi ja uusia hakkioita ja harvennuksia on tehty.
Korkeuserot ovat suhteellisen pienet, pisimmillä radoilla korkeuseroa löytyy jo enemmän.
Näkyvyys avokallioalueilla on hyvä.
Rastit:
Rastiliput ovat A5-kokoisia kolmion mallisia kangasrasteja. Jukolan 2-3 osuuden rastit on
varustettu heijastimilla. Kaikki rastipisteet ovat samoja kuin v. 2001 Jukolassa. Ainoastaan rastia
nro 80 on jouduttu hieman siirtämään. Siksi muutama rasti on nyt keskellä hakkiota. Rastit ovat
maastossa 2.8.2020 asti, joten omatoimisesti suunnistavat voivat käydä maastossa omaan tahtiin
siihen asti. Karttojen nouto Pässilän majalta.
Kartta:
Kartta on painolaatuinen. Mittakaava 1:10 000, käyräväli 2,5 metriä. Kartan koko A2 tai A3.
Rastimääritteet ovat tulostettuna karttoihin. Ei irrallisia määritteitä.
Kartta on sama kuin Jukolassa 2001 käytetty. Karttaa on päivitelty suurilta osin mm. kasvillisuuden
osalta. Kilpailualueen laajuudesta johtuen reuna-alueita ei ole ehditty kaikilta osin päivittämään.
Kilpailumaasto sen sijaan on nyt melko hyvin ajan tasalla.

Karttamaksu:
10 €, Suunta Jurvan tilille: FI17 4730 2020 0141 92 BIC-koodi: POPFFI22
Kielletyt alueet:
Maastossa talojen pihat ja kaikki pellot ovat kiellettyjä alueita. Lisäksi maastossa olevia kiellettyjä
alueita tulee noudattaa jotka on piirretty karttaan.
Joukkueet ja juoksujärjestykset:
Suunnistaja ilmoittaa aikansa, osuutensa ja mahdollisen joukkueensa myöhemmin ilmoitettavan
linkin kautta.
Gps-seuranta:
Kaikkien GPX-tiedoston Suunta Jurvan sähköpostiin lähettäneet ladataan gps-tulospalveluun.
Lähtö:
Kaikki osuudet lähtevät yhtä aikaa!
Lähtö tapahtuu kilpailukeskuksesta Pässilän hiihtomajalta porrastetusti seuraavasti
12:00: Venlojen viesti
12:05: Jukolan viesti
Kaikki juoksevat K-pisteelle, josta varsinainen suunnistus alkaa.
Vaihto/maali:
Ei ole vaihtoa. Viimeiseltä rastilta juostaan maaliin Pässilän hiihtomajalle - Ankkuriosuuden
viimeinen rasti sijaitsee Jukolan muistokivellä. Lähtö, K-piste ja maali merkitty maastoon.
Keskeyttäneet:
Keskeyttäneen kilpailijan on ilmoittauduttava paikan päälle maaliin tulleeksi.
Tulokset:
Tuloksista julkaistaan seuran kotisivuilla erikseen joukkuetulokset ja osuustulokset. Jokainen ottaa
itse aikaa ja ilmoittaa oman aikansa kotisivuilla olevan linkin avulla. Lisäksi tulokset erotellaan gpstuloksiin ja käsiajanottotuloksiin. Radat voi kiertää myös ilman aikaa.
Käymälät:
Hiihtomajan sisätiloissa on kolme wc:tä, joista yksi naisten pesutiloissa. Nämä ovat käytössä
yhteislähdön aikana. Ei pesua!

Piretään etääsyyttä ja ollahan väljästi!

Suunta-Jurva

