
Kilpailukutsu 7/2022

◪ Kansallinen suunnistuskilpailu

eGames 2022

Espoossa ja Vihdissä 27-28.

elokuuta 2022◪

Maastokuvaus

Kilpailumaastona on Siikajärven alue Espoon ja Vihdin rajalla. Maasto on hyvin monipuolinen sisältäen niin

lähes koskematonta Nuuksion kansallispuiston kalliomaastoa ja mäkialueita kuin myös monipuolista

talousmetsää. Korkeuserot ovat kohtalaisia, korkeimman mäen ollessa lähes 40 metriä suhteessa

ympäröivään maastoon. Maastossa ei ole pidetty suunnistuskilpailuja viime vuosina.

Sarjat

H/D 21A, 21AL, 35-85, 20, 18, 16, 14, 14L, 13, 12, 12TR, 10, 10RR

Matkat

Lauantaina keskimatkat ja sunnuntaina pitkät matkat.
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Ilmoittautuminen

Kaikkien sarjojen ilmoittautumisten on oltava perillä maanantaina 22.8.2022 klo 24.00 mennessä.

Jälki-ilmoittautuminen korotetuin maksuin viimeistään keskiviikkona 24.8.2022 klo 24.00. Ilmoittautuminen

IRMA-palvelun kautta.

Vaihtoehtoinen ilmoittautuminen henkilöille, joilla ei ole IRMA-tunnusta, sähköpostilla

kilpailut(at)espoonsuunta.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittavat Emit-kortin lainaustarpeesta. Laina-Emitin vuokra on 5€.

Mahdollinen Emit-numeron muutos suoritettava kilpailupaikalla infossa, maksu muutoksesta 2€.

Kilpasarjoihin voivat osallistua vain SSL.n kilpailulisenssin lunastaneet henkilöt.

Osanottomaksu

H/D 20-85 € 20,- / pvä, HD 16-18 € 15,- / pvä, H/D 10-14 € 10,- / pvä.

Lähdöt ja maalit

Lauantaina lähdöt alkaen klo 11 ja sunnuntaina klo 10

Lähtöihin matkaa 0,7-2,4km riippuen sarjasta ja päivästä.

Osassa sarjoista on käytössä etämaalit parhaan mahdollisen maastonosan hyödyntämiseksi.

Lähtöluettelot ja kilpailuohjeet

Kilpailussa on käytössä vapaavalintaiset lähtöajat. Lähtöajat on valittavissa kilpailusivuilla

https://espoonsuunta.fi/tapahtumat/egames-2022/) olevasta linkistä tiistaista 23.8. klo 10 keskiviikkoon

24.8. klo 24:00 välisen ajan. Jälki-ilmoittautuneet päivitetään ilmoittautuneisiin päivittäin. 24.8. klo 18

mennessä ilmoittautuneet voivat valita lähtöaikoja, sen jälkeen tulleet jälki-ilmoittautuneet ja ne jotka eivät

ole lähtöaikaa valinneet, saavat arvotun lähtöajan.

Alustavat kilpailuohjeet julkaistaan kilpailusivuilla ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja lopulliset

kilpailuohjeet sekä lähtöluettelot julkaistaan torstaina 25.8.2022.

Palkinnot

Palkinnot jaetaan molempien päivien yhteistulosten mukaan.

Kartta

Suunnistuskartta, päivitys 08/2022 (Matti Toivonen), käyräväli 5 m, koko A3/A4. Kartta muovisuojuksessa.

Mittakaava sarjoilla H/D 14 ja nuoremmat + H/D45 ja vanhemmat (alustava) 1:7 500, muilla sarjoilla 1:10

000.
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Kuntorastit

Kumpanakin päivänä on tarjolla kuntosuunnistus. Lähdöt ovat lauantaina klo 11-13 ja sunnuntaina klo 10-12

välisenä aikana. Ilmoittautuminen paikan päällä infossa tai Rastilippu-palvelussa. Hinta € 10,- / päivä

Lisäksi maastossa eTaitorastit seuraavan viikon keskiviikkona 31.8

https://espoonsuunta.fi/kuntosuunnistukset/etaitorastit/

Opastus, pysäköinti, julkinen liikenne

Opastus Siikajärventien ja tien 110 risteyksestä, josta ajo-aika parkkiin noin 5 minuuttia. Osoite opastuksen

alkuun: Nupurintie 38, Espoo.

Pysäköinti kilpailukeskuksen tuntumassa, ei pysäköintimaksua.

Suoraan kilpailukeskukseen pääsee myös bussilla 244 Espoon Keskuksesta (rautatieasema).

Kimppakyytejä ja julkista liikennettä suositellaan, koska kilpailukeskuksen lähialueella pysäköintipaikkoja on

tarjolla rajoitetusti.

La 27.8 bussikuljetus pysäköinnistä kilpailukeskukseen n 2, 5 km. Lapsiperheet ja täydet autot pääsevät

suoraan kilpailukeskukseen Kotimäen pallokentän risteyksestä.

Kilpailukeskus

Kilpailukeskuksena toimii Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Nuuksionrannan alue. Kilpailukeskuksen osoite:

Siikajärventie 88-90, 02860 Espoo

Kilpailukeskustoiminnot

Kilpailukeskuksessa info, infotaulu, kahvila, tulospalvelu- ja maalitoiminnot ja ensiapu.

Paikalla Suunnistajan Kauppa.

Pesu- / uintimahdollisuus läheisellä uimarannalla, jonne matkaa kilpailukeskuksesta n. 400m.

Kilpailukeskuksessa EI ole pukeutumistiloja, tulostaulua tai muksulaa. Online-tulospalvelu.

WC-tilat bajamajoissa

Päätoimihenkilöt

Kilpailun johtaja: Risto Tiainen

Ratamestariryhmä

● Kai Hilo (ratamestariryhmän johtaja, lasten radat)

● Tapio Markki (aikuisten radat)
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● Jouko Jylhä (aikuisten radat)

Kilpailun valvoja: Johan Uusimäki (OK77)

Yhteydenotot:

Tapahtuman tiedotusvastaava, Espoon Suunta ry toiminnanjohtaja Henrikki Hakala

henrikki.hakala(at)espoonsuunta.fi, 040 522 4838

Kilpailun johtaja Risto Tiainen

risto.tiainen(at)gmail.com, 040 568 3453

Tervetuloa suunnistamaan Espooseen

Espoon Suunta


