KILPAILUOHJEET

(A L U S T A V A)

E-P:n AM ORAVAPOLKUVIESTI JURVASSA ke. 21.8.2019

Järjestäjä: Suunta-Jurva ry

Sarjat: Kaikissa sarjoissa 3 osuutta.
Yhtä ylempään sarjaan voi osallistua ja tyttöjä voi osallistua poikien sarjaan.

H10
H11-13
H14-16

RR-RR-RR
matka 1,7km
TR-RR-TR
matka 1,2 / 1,7km
Normaalit radat
matka 2,9 - 3,0km

D10
D 11-13
D 14-16

RR-RR-RR
matka 1,7km
TR-RR-TR
matka 1,2 / 1,7km
Normaalit radat
matka 2,5 - 2,6km

Osuuksiin sisältyy n. 200 metriä viitoitusta.
Sarjoissa H/D14-16 on hajonnat.
Kilpailussa noudatetaan SSL:n ja EPSU:n sääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita.
Kartta: Tulostekartta 8/2019, H/D14-16 koko A4, RR/TR-sarjoilla A5.
Kartta on valmiiksi muovikotelossa.
Mittakaava: 1:7500
Käyräväli: 2,5 m
Rastimääreet kartassa.
Maasto: RR ja TR ratojen maasto tukeutuu kylätiehen, kärrypolkuihin ja pellonreunoihin. Metsä on
harvaa ja näkyvyys hyvä.
H/D14-16 sarjojen radat käyvät myös vaativammassa kangasmaastossa, jossa näkyvyys ja kulkukelpoisuus on pääasiassa hyvää, mutta muutamia tiheikköjäkin löytyy. Kartasta kannattaa huomioida tummanvihreällä näytetyt vanhat nokkosten valtaamat pellot. Ne kannattaa kiertää.
RR- ja TR-ratojen karttaan piirretty rastireittirata on vedetty maastoon yhtenäisellä keltaisella nauhalla. Kylätien ylityksissä nauha on jouduttu katkaisemaan. Kylätie on hiljainen, mutta varokaa silti
tiellä mahdollisesti liikkuvia ajoneuvoja.
Kilpailumateriaali: Kilpailumateriaali noudetaan seuroittain INFO:sta. Materiaali sisältää kilpailunumerot ja emit tarkastuskortit. Ottakaa omat hakaneulat mukaan.
Vuokrattavat EMIT-kortit saa INFO:sta 5€ hintaan, palautus INFO:on.
Palauttamattomasta kortista laskutetaan seuralta 70€.
Juoksujärjestyksen muutokset 21.8.2019 ilmoitetaan ja maksetaan INFO:on 10€ / joukkue.
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa, joka on ankkuriosuudella keltapohjainen. Tarkistakaa,
että saatte oikean numeron. Numerolappuja ei tarvitse palauttaa suorituksen jälkeen.
Lähtö: Emit-kortin nollaus lähtöön / vaihtoon mentäessä. Sisäänluku aloitetaan klo 17.40 ja aloitusosuuden kilpailijoiden on oltava sisällä klo 17.55 mennessä. Ensimmäisessä lähdössä lähtevät
H/D14-16 sarjat klo 18.00. Sarjat H/D11-13 lähtevät toisessa lähdössä klo 18.05. Sarjar H10 ja
D10 lähtevät kolmannessa lähdössä klo 18.10.
Kartat jaetaan lähdössä suunnistajille käteen nurin päin. H/D14-16 sarjalaiset saavat kääntää kartan vasta lähtöhetkellä. H/D111-13 ja H/D 10 sarjalaiset saavat kääntää kartan tutkittavaksi minuuttia ennen lähtöä.

Rastit ja leimaus: EMIT-leimaus. Kaikilla kilpailijoilla tulee olla eri emit. Kukin kilpailija vastaa itse
siitä, että juoksee oikealla emitillä. Emitkortti kirjataan tulospalveluun lähtöön mentäessä.
Kilpailukeskuksessa on nähtävillä mallirasti. Rasteja on maastossa lähekkäin, joten muistakaa tarkistaa koodi. Normaali radoilla on hajonta. RR-radalla (H/D-10 –sarjat) puuttuvasta rastileimauksesta tulee 10 min / puuttuva rasti lisäaikaa, eikä johda hylkäämiseen.
RR-sarjalaiset saavat K-pisteellä halutessaan järjestäjien toimesta opastusta. K-pisteelle on matkaa lähdöstä n. 150m.
Vaihto / maali: Vaihtoon tultaessa kilpailija suorittaa maalileimauksen, luovuttaa oman karttansa
pois ja siirtyy karttatelineelle, josta hän ottaa oman joukkueen numerolla ja seuraavaksi lähtevän
osuuden merkinnällä olevan kartan ja vie sen vaihtopuomilla odottavalle kilpailijalle, jonka jälkeen
hän siirtyy leimantarkastukseen. Maalileimauksen uupuminen johtaa hylkäämiseen. Maalissa ei ole
väliä kumpaan leimasimeen leimaa.
Kirikamppailun ratkaisevat maalituomarit maaliviivan ylityksen perusteella. Kilpailijoiden on noudatettava vaihto- / maalitoimitsijoiden ohjeita. Yhteislähtö suoritetaan tarvittaessa järjestäjien ilmoittamana ajankohtana.
Mallivaihto näytetään klo 17.50.
Karttojen palautus: Kartat kerätään pois maalissa ja palautetaan kilpailijoille viimeisten kilpailijoiden lähdettyä matkaan.
Keskeytys: Keskeyttäneet kilpailijat juoksevat normaalisti maaliin ja ilmoittavat keskeytyksen maalitoimitsijalle.
Ensiapu: Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa.
Palkintojen jako: Palkinnot jaetaan n. klo 19.00 alkaen, sitä mukaa kuin sarjojen tulokset
valmistuvat. Kolme parasta EPSU:n joukkuetta palkitaan AM-mitalein ja lisäksi kaikki
kilpailijat saavat pienen osallistumispalkinnon.
Kilpailukeskus: Jurva, Tampsinmaa, Pitkn Tuvan saunamökin pellolla.
Opastus: Jurva-Vaasa tieltä nro 685, n.12 km Jurvan keskustasta Vaasan suuntaan.
Parkkeeraus: Peltoparkki kilpailukeskuksen lähellä.
Linja-autot parkkeeraavat Maatilamatkailu Pitkä Tuvan parkkipaikalle
Navigointiosoite Tampsintie 166, Kurikka
Kisakahvio: Kilpailukeskuksessa on kahvio
WC ja pesu: Kilpailukeskuksessa WC-kopit, mutta ei peseytymismahdollisuutta.
Toimihenkilöt:
Kilpailun johtaja:
Ratamestarit:
Valvoja:
Tuomarineuvosto:

Onnea matkaan !

Juhani Latva
Erkki Tamminen, Heikki Tamminen
Kalevi Mäki-Maunus VaaSu
Arto Puro-Aho YKV pj.
Tuija Katajamäki KauhWi
Pasi Lyyluoma TeuRi

