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Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjien ohjeita.
Kartta
Kilpailukartta on nelivärinen, mittakaava 1:4000, käyräväli 2 m, tulostettu 5/2022. Kaikissa sarjoissa käytetään
tulostekarttaa. Kartat ovat säänkestäviä. Kartan koko on A4.
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Harjoitusmahdollisuus / Model
Relevantti malliharjoitus: https://omaps.io/maps/93645786
Karanteeni
Karanteeni on katsastussarjoilla H/D 16 ja 20-18. Sinne on mentävä suoraan paikoituksesta ja se on paikoituksen
välittömässä tuntumassa. Karanteeni aukeaa klo 17.15 ja siellä on oltava viimeistään klo 18. Karanteenissa on
myös sisätilaa ja siellä on kilpailunumerot ja WC. Karanteenista on varustekuljetus kilpailukeskukseen,
suositellaan oman repun/kassin käyttämistä, mutta muutamia muovikasseja löytyy myös.
Karanteenissa on nolla leimasin ja varaemittejä. Puhelimen käyttö karanteenissa on kielletty!
Lähdöt
Katsastussarjojen lähtöön on matkaa karanteenista 300-500m, muista noudattaa liikennesääntöjä lähtöön
mennessä ja viitoitukselta ei saa poiketa. Verryttely tapahtuu lähtöviitoituksella ja viitoitus on valkoinen (Essu)
nauha.
Muiden sarjojen lähtöön viitoitus lähtee kilpailukeskuksesta Infon vierestä, lähtöön matkaa 350 metriä ja keltainen
nauha. Ensimmäiset lähdöt ovat klo 18.00 alkaen.
Lähtöalueella on Emit-tarkistusliuskoja kiinnitettäväksi Emit-kilpailukorttiin sekä irralliset rastimääritteet.
Kilpailijat kutsutaan esilähtöön nimenhuudolla 5 minuuttia ennen varsinaista lähtöaikaa.
Kilpailunumerot
Kilpailunumeroita käytetään ja katsastussarjat saavat ne karanteenista ja muut sarjat kilpailukeskuksesta infon
vierestä.
Emit-numeron tarkastus
Tarkista lähtöluettelosta, että Emit-korttisi numero on siinä oikein. Virheellinen Emit-numero on vaihdettava
infossa ennen lähtöpaikalle siirtymistä. Väärällä Emit-numerolla maaliin leimauksesta seuraa hylkäys.
Emit-kortin lainaus
Järjestäjä on varannut vuokrakortin kaikille, joiden Emit-numeroa ei ole ilmoitettu ilmoittautumisen yhteydessä.
Kortin saa noutaa infosta, vuokra on 5 euroa. Vuokrakortti on ehdottomasti palautettava maaliin tai infoon
kilpailun jälkeen. Kadonneesta kortista peritään 70 euroa.

Emit-kortin toiminnan tarkistus kilpailukeskuksessa ja karanteenissa
Kilpailukeskuksessa ja karanteenissa on Emit-kortin tarkistuspiste mallirastin yhteydessä. Kortin
toimintakuntoisuuden toteaminen on kilpailijan vastuulla. Kortin toimiessa oikein leimasimen merkkivalo vilkkuu
pidettäessä korttia paikallaan muutaman sekunnin ajan. Mikäli kortti ei toimi, käy hakemassa vuokrakortti infosta
tai lähtötoimitsijoilta.
Rastit
Mallirasti ovat nähtävänä kilpailukeskuksessa infon vieressä. Rastipisteitä on paljon lähekkäin eli muista tarkistaa
koodit.
Maali
Kilpailija leimaa Emit-korttinsa maaliviivalla. Tämän jälkeen hän siirtyy opastuksen mukaisesti Emit-kortin
lukulaitteelle rastileimausten tarkastukseen. Hylkäysehdotuksen tullessa kilpailija siirtyy ohjauksen mukaisesti
viereiselle itkumuurille, jossa asia käsitellään.
Maaliin tultuaan kilpailija saa pitää karttansa, mutta karttaa ei saa näyttää lähteville kilpailijoille. Maalin
läheisyydessä on katsastussarjojen varusteet. Keskeyttäneet kilpailijat ilmoittautuvat maalissa.
Palkinnot
Lahjakortti palkinnot toimitetaan sarjojen voittajille kilpailupaikalla tai jälkikäteen.
Kielletyt alueet
Piha-alueille, kielletyille teille ja ratapainatusvärillä kielletyksi merkityille alueille meno on kielletty.
Kts. sprintin kielletyt alueet
Kisa-alueen poikki menee kielletyksi merkitty tie, joka ylitetään vain kartaan merkittyjen ylityskohtien kautta eli
suojateiden yli. Suojatiet ylitetään tötsien välistä ja niissä on valvonta.
Varo muuta liikennettä pihoilla ja teiden sekä pyöräteiden ylityksissä!!
WC
WC on kilpailukeskuksessa ja katsastussarjoilla karanteenissa.
Ensiapu
Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa infon vieressä.
Kahvila
Infossa kahvia, teetä ja sämpylää myynnissä.
Seurateltat
Ei ole mahdollisuutta pystyttää kilpailukeskuksessa.
Paikoitus
Opastus paikoitukseen Olarinniityntien ja Ylismäentien risteyksestä. Paikoituksesta kisakeskukseen on muilla
kuin katsastussarjoilla noin 1 km. Katsastussarjojen karanteenipaikkana toimii Olarin koulu, joka on paikoituksen
vieressä.

Muksula
Muksulaa ei ole järjestetty mutta kilpailukeskuksen tuntumassa on leikkipaikka
Pesupaikka
Ei ole järjestetty
Varusteiden myynti
Paikalla on varustemyynti, Suunnistajan Kauppa
Jätteiden käsittely
Kilpailukeskusalueella on jätteitä varten keräyspisteitä. Ole ystävällinen, älä roskaa luontoa.
Lähtöjärjestys ja juoksujärjestykset
Lähtöajat ovat nähtävissä internetissä www.espoonsuunta.fi / kilpailut 17.5.alkaen.
Löytötavarat
Toimitetaan infoon. Kilpailun jälkeen löytötavaroita voi kysellä kilpailunjohtajalta

Espoon Suunta toivottaa kilpailuonnea ja sprinttirastien löytämisen iloa!

