E-P:n ja ÖID:n aluemestaruus hiihtosuunnistussprintti
E-P:n aluemestaruus parisprinttiviesti Jurvassa 3.2.2019
KILPAILUOHJEET
Kilpailussa noudatetaan SSL:n, E-P:n alueen lajisääntöjä sekä näitä järjestäjän ohjeita.
Kilpailuissa ratkotaan myös ÖID:n aluemestaruudet.
TOIMIHENKILÖT
Kilpailun johtaja:
Ratamestari:
Tulospalvelu:
Tiedottaja:
Valvoja:
Tuomarineuvosto:

Kai Kamila
Niko Latva, Jukka Kinnari, Harri Syrjä
Jaakko Puntila
Erkki Tamminen
Pasi Lyyluoma, TeuRi
pj. Esko Pensas, LaihLu
jäsenet: Satu Tuomisto, VaaSu
Jari Mahlamäki, TeuRi

Kilpailukeskus
Jurvan ampumahiihtostadion
Paikoitusalue
Paikoitusalueet kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä
Suksien voitelu
Ulkona
Kilpailumateriaali
Kilpailunumerot saa kilpailukeskuksesta infosta noutaen. Huom! Omat hakaneulat.
Varatut vuokraemit-kortit saa lunastaa infosta. Vuokra 5€/kortti.
Kilpailija käyttää samaa korttia sprintissä ja parisprintviestissä.
Viimeisen kilpailusuorituksen jälkeen vuokra-emit-kortti palautetaan leimantarkistuksen jälkeen
korttien palautuspisteellä. Palauttamatta jääneestä emit-kortista peritään 80€ maksu.
Emit-kortit
Kilpailukorttina käytetään emit-korttia. Kilpailijan on itse varmistettava, että hänellä on
lähtöluettelossa mainitun numerotunnuksen mukainen kortti. Korttitietojen muutokset ilmoitettava
infoon. Emit-korttien numeroita ei tarkasteta lähdössä. Jokainen kilpailija on itse vastuussa, että
hänellä on lähtöluettelossa mainittu kortti. Väärällä kortilla hiihdetty suoritus hylätään.
Henkilökohtaisissa kilpailuissa ja viestissä tulee kilpailijan käyttää samaa emit-korttia.
Tarkastuslipukkeita saa kilpailukeskuksesta ja lähtöpaikalta.
Varmista ennen kilpailua, mallirastin luona olevalla 0-leimasimella kortin toimivuus.

Kilpailukartta
Kartta on tulostekartta kokoa A4, käyräväli 2,5 m, mittakaava on kaikilla 1:5 000. Mallikartta on
nähtävissä lähtöpaikalla. Kilpailualueen vanha kartta on nähtävillä kilpailukeskuksen
ilmoitustaululla kilpailuaamuna klo 10.30 saakka.
Kartta- ja latumerkinnät hiihtosuunnistuskarttaohjeen mukaisia. Kartat luovutetaan maalissa.
Karttojen palautus viimeistään viestin yhteislähdön jälkeen klo 15.30. Kartat voidaan lähettää
myös postitse jättämällä infoon palautusosoitteen ja 2€.

Maasto ja hiihtourat
Maasto on tasaista. Isoja korkeuseroja ei ole. Latupohjat ovat kovapohjaisia. Hiihtouria on
yhteensä 9,7 km.
Latu-uraluokat jakaantuvat seuraavasti:
Erittäin leveää Paana-koneella tehtyä luistelu-uraa 5 km,
Luisteltavaa uraa moottorikelkalla tehtyä 2 km
Katkoviivauraa (moottorikelkalla ja pieni osa lumikengillä) leveys noin 1m, 2,5 km,
Lumikengillä tehtyä pisteuraa; 0,2 km
Kielletyt alueet
Jurva-Kauhajoki maantie ja kartalla olevat piha-alueet.
Rastit ja leimaus
Mallirasti on kilpailukeskuksessa. Rastit ovat joko läpi hiihdettäviä tai hiihtouran vieressä. Rastit
ovat leimattavissa uralta ja leimasin sijaitsee muutamilla rasteilla sähköpylväässä tai puussa.
Emit-kortin toiminnan voi tarkistaa mallirastin luona.
Ensiapu
Kilpailukeskuksessa.
Pukeutuminen
Kilpailukeskuksessa on miehille ja naisille omat pukuhuonevaunut. Ei pesupaikkaa

WC:t
Kilpailukeskuksessa.
Ravintola
Toimistorakennuksen viereinen rakennus
Lähtöajat:
Löytyy Suunta-Jurvan kotisivuilta www.suuntajurva.net viimeistään perjantaina 1.2.2019 klo 18.00.
Emit-rastiväliajat
MTR-väliaikoja saa pyydettäessä infosta. Väliajat tulee myös seuran kotisivuille.
Sarjat ja matkat:
Sarjat ja matkat on näytetty erillisessä liitteessä.
Kilpailijanumerot
Kaikissa sarjoissa käytetään kilpailunumeroita. Kilpailunumerot löytyvät kilpailukeskuksesta infon
läheltä. Kilpailunumero on kiinnitettävä vasempaan etureiteen. Henkilökohtaisissa kilpailuissa
käytetään eri numeroita kuin viestissä. Kilpailunumerot kerätään maalissa.
Viestikilpailun numeroiden jako aloitetaan klo 12.00 jälkeen

Radat
Kilpailualueella lumitilanne on hyvä. Latuverkoston runkona on leveä hiihtolatu. Kilpailijoiden tulee
ottaa huomioon mahdolliset kuntohiihtäjät.

Lähtö
Henkilökohtaisen sprintin lähtöpaikkaan on matkaa n. 0,6km. Viitoitettu opastus lähtee
opaspaalulta. Lähtöviitoitus ylittää Jurva-Kauhajoki maantien kilpailukeskuksen kohdalla ja
lähtöpaikan kohdalla. Lähtöön kuljetaan maantien laidassa kulkevaa kevyen liikenteen väylää
pitkin.
Tien ylityksessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja tievahtien ohjausta. Tien ylittäminen
muualta on kiellettyä.
Lähtö 1 tapahtuu seuraavasti:
4 minuuttia: Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan. Kilpailunumeron tarkistus.
3 minuuttia: Emit-kortin nollaus (numeroa ei tarkisteta)
2 minuuttia: Mallikartta nähtävillä
1 minuutti: Kilpailija siirtyy oman sarjansa sangolle. Kartan saa ottaa 15s ennen lähtöä
Lähtöaika: Kilpailija aloittaa suunnistuksen
Huom! H/D11-sarjalaiset saavat kartan 1min ennen lähtöä. Lähtöhenkilö avustaa kartan laitossa ja
antaa tarvittaessa opastusta.
Myöhästynyt kilpailija ilmoittautuu lähdön toimitsijalle, joka tarkastaa hänen oikeutensa lähtöön.
Myöhästyjä siirtyy varsinaiseen lähtöön toimitsijan saattamana suorittaen samat toimenpiteet
kuin normaalisti lähtevät kilpailijatkin.
Verryttely
Verryttelyalueet ilmoitetaan kilpailukeskuskartassa.
Maali
Maali on kilpailukeskuksessa, jossa kilpailija tekee maalileimauksen. Maaliin tulon jälkeen kilpailija
siirtyy maalikarsinaa eteenpäin ja suorittamaan emit-korttinsa leimantarkistuksen.
Hylkäysesityksen saanut kilpailija ohjataan "itkumuurille" syyn selvittämistä varten. Maali suljetaan
12.00.
Keskeyttäneet
Keskeyttäneet kilpailijat tulevat maaliin ja ilmoittautuvat emit-purkupisteessä.

PARISPRINTVIESTI
Korjaukset kilpailijatietoihin
Lähtö ja maali ovat kilpailukeskuksessa, jossa maalileimaus antaa loppuajan. Sprinttiviestin
lopullinen hiihtojärjestys ja Emit-korttien numerot on ilmoitettava Irma-palvelun kautta viimeistään
lauantaina 2.2.2019 klo 18.00 mennessä tai sähköpostilla suuntajurva(at)gmail.com.
Mahdolliset perustellut muutokset 3.2.2019 klo 10.00 mennessä infoon.
Kilpailijanumerot
Kaikki kilpailijat käyttävät lähtöluettelon mukaista numeroa, jonka saa itsepalveluna
kilpailukeskuksesta. Tarkista, että otat oman numerosi. Sprinttiviestissä 1. viestinviejä käyttää
mustaa numeroa ja 2. viestinviejä käyttää keltapohjaista numeroa. Esimerkiksi joukkue numero 1
käyttää numeroita 1 ja 201, joukkue numero 22 käyttää numeroita 22 ja 222.
Joukkueet, joilla emit-numeroita tai hiihtojärjestyksiä ei ole ilmoitettu määräaikaan
mennessä, saavat numerot infosta ilmoitettuaan tiedot, maksu 5€.
Sarjat ja Matkat
Sarjat ja matkat on näytetty erillisessä liitteessä.

Lähtö
Lähdöt tapahtuvat porrastetusti kilpailukeskuksesta.
• klo 13.00: sarjat D21, H100, H140, H20, D80, D120, D15-17, D11-14
• klo 13.10: sarjat H21, H80, H120, D100, D20, H15-17, H11-14
Kaikilla sarjoilla on 4 osuutta.
Toiminta lähdössä
- Ennen lähtöön siirtymistä kilpailija tarkistaa, että hänellä on lähtöluettelon mukainen emitkortti ja numerolappu
- Samaa kilpailukorttia saa käyttää vain yksi kilpailija
- Ensimmäisen osuuden viestinviejä nollaavat Emit-kortin lähtöalueelle siirryttäessä
- Vaihtoon tulevien Emit-kortti nollataan heti emit-tarkastuksen jälkeen.
- 5 min ennen lähtöhetkeä kuuluttaja käskee kilpailijat asettumaan toimitsijoiden osoittamille
riveille.
- 2 min ennen lähtöhetkeä jaetaan kartat karttapuoli alaspäin karttatelineille
- 30 sek. ennen lähtöhetkeä saa kuuluttajan komennosta kääntää kartat ja asettaa ne omiin
telineisiin
- Lähtö tapahtuu kuuluttajan komennolla
- Viestin lähdössä on luistelukielto ensimmäisen 50 metrin aikana. Lähdössä huomioitava
kanssakilpailijoiden turvallisuus.
Vaihto/maali
- Vaihtoon tuleva kilpailija hiihtää järjestäjien ohjeiden mukaista uraa, tekee
vaihtoleimauksen, jatkaa vaihtoalueelle ja lähettää seuraavan osuuden viestinviejän
matkaan.
- Seuraava viestinviejä hiihtää karttatelineelle ja ottaa oman osuuden kartan ja jatkaa Kpisteelle ja aloittaa suunnistuksen. Väärän kartan ottanut joukkue hylätään
- Maaliin tuleva kilpailija hiihtää järjestäjien ohjeiden mukaista uraa maaliin. Maalileimaus
antaa loppuajan. Tiukoissa kiritilanteissa maaliintulojärjestys määräytyy maaliviivan
ylityksestä. Maalileimauksen voi tehdä sen jälkeen. Epäselvissä tilanteissa maalituomari
ratkaisee järjestyksen.
- Vaihtoon ja maaliin tullut kilpailija menee leimantarkistukseen ja laittaa kartan laatikkoon
Leimantarkistukseen mennään järjestäjien ohjauksessa yksi kerrallaan.
- Maali suljetaan klo 16.00

Palkinnot
Tulosten selvittyä kilpailukeskuksessa kolmelle parhaalle am-mitalit.
H21, D21 ja nuorten sarjojen palkinnot jaetaan järjestäjien ja kuuluttajan toimesta.
Veteraanisarjojen palkinnot saa noutaa infosta tulosten selvittyä.
Henkilökohtaisten kilpailujen palkinnot jaetaan klo 11.45-12.30.
Viestin palkintojen jako tulosten selvittyä kuulutuksen ohjeiden mukaan.

ONNEA KILPAILUUN!
Suunta-Jurva

