SM-tarkkuussuunnistus, normaalikilpailu (PreO) Nurmijärvellä 5.8.2017
Alustavat kilpailuohjeet (versio 2.8.2017 klo 17)
Lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan kilpailukeskuksessa.
Säännöt
Kilpailussa noudatetaan SSL:n ja IOF:n tarkkuussuunnistuksen lajisääntöjä ja järjestäjien antamia
ohjeita.
Päätoimihenkilöt
Kilpailunjohtaja: Ari Enroth, puh. 040 7009131
Ratamestari ja tiedottaja: Martti Inkinen, puh. 040 7616803
Tulospalvelun johtaja: Lauri Laajaniemi, puh. 0400 398734
Info: Anne Laajaniemi, puh. 050 3538658
Kilpailun valvoja: Heikki Liimatainen, Riihimäen Suunnistajat, puh. 040 8671217
Tuomarineuvosto
Puheenjohtaja: Jari Turto, Kokemäen Kova-Väki
Jäsen: Marja Kaukonen, Epilän Esa
Jäsen: Pekka Seppä, Suunta-Sepot
Kilpailumaasto
Reitti kulkee pääosin hyväpohjaisia teitä ja ulkoilureittiä pitkin. Lyhyt osuus on pienempää polkua,
joka on jonkin verran kivikkoinen. Pienet korkeuserot, ei jyrkkiä ylämäkiä. Maasto on pääosin
mäntymetsää ja hakkuualueita, joilla on hyvä näkyvyys.
Kartta
Suunnistuskartta tulostekarttana mittakaavassa 1:5 000, käyräväli 2,5 m, päivitetty 7/2017. Koko
A4, muovikotelossa. Kilpailijoille sallittu reitti on merkitty sprinttikartan tie- ja polkusymbolein, joissa
on ruskea täyttöväri. Kilpailukartta annetaan kilpailijoille lähtöhetkellä.
Kilpailukeskus
Rajamäen uimahalli. Osoite: Kuntolanpolku 1, Rajamäki. Uimahalli on avoinna klo 10-19.
Pysäköinti uimahallin pysäköintipaikalla. Opastus kilpailukeskukseen 5.8.2017 klo 9.00 alkaen
tieltä 25 (Hanko-Hyvinkää) noin 4 km Valtatie 3:lta Hangon suuntaan.
Lähtö
Kilpailumaasto ja lähtöpaikka sijaitsevat Herusten Solttilannumessa. Kilpailukeskuksesta
lähtöpaikalle kuljetaan kilpailijoiden omilla autoilla. Toivomme kilpailijoiden tarvittaessa sopivan
yhteistyöstä lähtöpaikalle siirtymisissä. Tarvittaessa myös järjestäjät voivat kuljettaa kilpailijoita
lähtöpaikalle. Jos tarvitset kyytiä lähtöpaikalle menemiseen, ota yhteyttä infoon. Matkaa
kilpailukeskuksesta lähtöpaikan pysäköintipaikalle on noin 4 km. Opastus lähtöpaikalle
Herustentien ja Solttilantien risteyksestä. Infosta on saatavissa opaskartta lähtöpaikalle siirtymistä
varten. Lähtöpaikan pysäköinti tapahtuu tienvarsipysäköintinä Kesätien varressa järjestäjien
opastuksen mukaisesti. Matkaa lähtöpaikan pysäköinnistä lähtöön ja maaliin on noin 200 – 500
metriä.

Kilpailunumerot, kilpailukortit ja pihtileimasimet
Kilpailussa käytetään kilpailunumeroita, jotka saa lähtöpaikalta. Lähtöpaikalla on hakaneuloja
numeron kiinnittämistä varten. Kilpailunumerot ja hakaneulat palautetaan järjestäjille kilpailukortin
luovuttamisen yhteydessä. Kilpailukortti annetaan kilpailijoille lähdössä 1,5 minuuttia ennen
lähtöaikaa. Kilpailijat käyttävät kilpailussa omia pihtileimasimia. Jos omaa pihtileimasinta ei ole,
Infosta voi lainata pihtileimasimen. Vuokra 2 euroa.
Ratatietoja
Matka 1,7 km, 26 rastitehtävää. Suoritusaika 130 min. Kapealla polulla kilpailija saa siirtyä
lukemaan karttaa korkeintaan yhden metrin sivuun polku-uralta, kun kilpailija antaa tilaa toisille
kilpailijoille.
Maalin jälkeen opastus aikarastiasemalle, jonne on matkaa maalista noin 200 metriä. Asemalla on
3 rastitehtävää ja vastausaikaa on 90 sekuntia. Toimitsija ilmoittaa, kun 80 sekuntia on kulunut.
Aikarastilla on kuusi lippua (A-F), ei Z (nolla) vaihtoehtoa. Vastaus annetaan kuuluvalla äänellä
käyttäen kansainvälisiä foneettisia aakkosia: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo ja Foxtrot.
Maali ja aikarasti
Maalissa kilpailija antaa kilpailukortin toimitsijalle, joka merkitsee siihen maaliintulon ajan. Tämän
jälkeen kilpailija opastetaan aikarastille. Aikarastin jälkeen kilpailija opastetaan tulosten
tallennuspaikkaan, jossa hän luovuttaa kilpailukorttinsa ja kilpailunumeronsa.
Kahvio
Uimahallin kahvio.
Info
Info on Uimahallin sisääntuloaulassa.
WC:t
Uimahallin sisääntuloaulassa on yksi inva-wc ja yksi tavallinen WC. WC:t ovat myös pesutiloissa.
Lähtöpaikalla ei ole WC:tä.
Pukeutumis- ja peseytymistilat
Kilpailijoiden pukeutumis- ja peseytymistiloina ovat käytettävissä uimahallin puku- ja pesutilat ilman
uimahallimaksua, kun ilmoitat kassalla nimesi ja kerrot olevasi SM-tarkkuussuunnistuksen
osanottaja. Ota pukukaappi käyttöösi vasta, kun menet pesulle, jotta pukukaappi ei ole varattuna
kilpailusuorituksen aikana.
Tulokset ja palkinnot
Tulostaulu on kilpailukeskuksessa. Kun järjestäjä on julkaissut tulokset, järjestäjä ilmoittaa 15
minuutin protestiajan alkamisesta. Jos kilpailusta ei jätetä protestia sen ajan kuluessa, tulokset
vahvistuvat. Jos protesteja tulee, tuomarineuvosto käsittelee asian ja antaa lopullisen päätöksen,
jonka jälkeen tulokset voidaan vahvistaa. Palkintojenjako suoritetaan mahdollisimman pian tulosten
vahvistumisen jälkeen. Kilpailussa palkitaan kolme parasta SM-mitaleilla ja tavarapalkinnoilla sekä
sijoille 4.-6. sijoittuneet SM-plaketeilla. Lisäksi palkitaan paras paraolympia-statuksen omaava
kilpailija.

