ALUSTAVA KILPAILUOHJE
Lounais-Suomen Partiopiirin suunnistusmestaruuskilpailut ja nuorten aluekilpailu
Suikkilassa 21.5.2018
Säännöt
Partiolaisten kilpailussa noudatetaan Lounais-Suomen partiopiirin
suunnistusmestaruuskilpailujen sääntöjä ja nuorten aluekilpailussa SSL:n
kilpailusääntöjä sekä järjestäjien kilpailukohtaisia ohjeita.
Kilpailun vastaavat toimihenkilöt
Kilpailun johtaja: Mikko Knuuti
Ratamestari: Kari Lehto
Tulokset: Hannu Arki
Kartat: Juha Hiirsalmi
Järjestelysihteeri: Kari Lehto
Tuomarineuvosto
Tuomarineuvoston pj: Samuli Laine IVK samuli@ivk.fi +358 40 7419635
Kilpailun valvoja: Karoliina Karhilahti +358 50 9176637
Kilpailijoiden edustaja: Maarit Heikkinen +358 40 7532880
Kilpailu johtaja: Mikko Knuuti +358 40 7782566
Kilpailun aikataulu
16.30 kilpailukeskus aukeaa
16.45 – 18.00 jälki-ilmoittautuminen
17.30 lähtö aukeaa
19.30 lähtö sulkeutuu
maali sulkeutuu, kun viimeinen kilpailija on saapunut maaliin
palkintojen jako tulosten selvittyä n. klo 20
Kilpailukeskus
Suikkilan koulu, Talinkorventie 16, Turku
Pysäköinti
Kilpailukeskuksen läheisyydessä olevalla kentällä

llmoittautuminen
Jälki-ilmoittautuminen L-SP:n kilpailuun on mahdollista kilpailutoimistossa klo 16.45 18.00. Jälki-ilmoittautumismaksu on 5€.
Pukeutuminen ja WC
WC:t ja pukeutumistilat ovat kilpailukeskuksessa. Sisätiloissa ei saa käyttää
nastareita.
Ensiapu
Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa.
Lähtö ja lähtöajat
Kilpailussa ei ole käytössä lähtöaikoja. Lähdöt tapahtuvat klo 17.30–18.30 (L-SP) ja
18.30-19.30 (alue) välisenä aikana omaan tahtiin. Lähtöpisteessä annetaan
tarkemmat ohjeet lähdön toiminnasta. Lähtö sijaitsee kilpailukeskuksen välittömässä
läheisyydessä (koulun takana)
Kilpailukartta
Sprinttikartta 5/2018. Mittakaava 1:5000, käyräväli 2m. Tulostekartta / Grano. Kartta
on muovikotelossa. Pari- ja ryhmäsarjalaiset saavat 2 karttaa.
Kilpailunumerot
Kilpailussa ei käytetä kilpailunumeroita.
Emit-leimausjärjestelmä ja Emit-ohje
Jokainen vastaa itse oman Emit-korttinsa toimivuudesta. Mahdolliset Emit-numeron
muutokset tehdään kilpailutoimistoon. Laina-Emitin saa kilpailutoimistosta. LainaEmit palautetaan Emitin purku-pisteeseen. Palauttamattomasta Emit-kilpailukortista
veloitetaan 80€.
Rastinmääritteet ja Emit -tarkastuslipukkeet
Emit-tarkistuslipukkeita on saatavilla lähdöstä. Erillisiä̈ kiinnitystarvikkeita ei ole
tarjolla järjestäjien puolesta. Rastinmääritteet on painettu kilpailukartan reunaan.
Nuorempien sarjojen rastimääritteistä (mielikuvitushahmoista) on erillinen ohje
lopussa.
Puuttuvat leimat
Nuorten aluekilpailussa puuttuvan leiman lisäaika on 10 minuuttia kaikissa sarjoissa.
L-SP:n mestaruuskilpailussa puuttuva leima aiheuttaa suorituksen hylkäämisen
sääntöjen mukaisesti.

Maali
Viimeinen rasti on sama kaikilla kilpailijoilla. Viimeiseltä̈ rastilta johtaa viitoitus
maaliin. Maaliviivalla suoritetaan maalileimaus. Maalin jälkeen jatketaan Emitin
purku-pisteeseen. Laina-Emitit palautetaan Emitin purku-pisteeseen. Karttoja ei
kerätä̈ pois maalissa, mutta reiluun peliin kuuluu se, ettei niitä̈ näytetä̈ vielä̈
lähtemättömille kilpailijoille. Emitin purku-pisteen yhteydessä on mehu- ja vesitarjoilu
kilpailijoille.
Kielletyt alueet
Sprintin sääntöjen mukaan kiellettyjä̈ alueita on kuvattu kisasivuilla omana kohtana.
Yleisörasti
Pääosa vanhemmista kilpailijoista (L-SP) käy kilpailukeskuksesta näkyvällä
yleisörastilla.
Tulokset ja palkinnot
L-SP:n mestaruussarjoissa kolme parasta palkitaan mitalein. Palkintojen jako on
kilpailun jälkeen n klo 20.00.
Tulokset julkaistaan kilpailun jälkeen osoitteissa:
L-SP suunnistusmestaruuskilpailut: http://www.tume.fi/suunn2018/
V-S nuorten aluekilpailu: http://tume.fi/suunnistajat/kisat/2018-nuorten-aluekilpailu/
HUOM! Kilpailijoiden, jotka kilpailevat sekä L-SP:n mestaruuskilpailussa että nuorten
aluekilpailuissa, tulos näkyy kilpailupaikan tuloksissa vain L-SP:n tuloksissa. Heidät
lisätään myöhemmin nettiin tuleviin nuorten aluekilpailun tuloksiin.
Nuorten aluekilpailussa jaetaan pieniä arvontapalkintoja. Seuraa kuulutusta.
Sarjat ja matkat
Partiolaiset, tytöt:
D45, täyttää 2018 vähintään 45 v. 1,8 km
D35, täyttää 2018 vähintään 35 v. 3,1 km
D21, yleinen 3,1 km
D19-20, täyttää 2018 enintään 20 v. 3,1 km
D17-18, täyttää 2018 enintään 18 v. 1,8 km
D15-16, täyttää 2018 enintään 16 v. 1,8 km
D13-14, täyttää 2018 enintään 14 v. 2,0 km
D11-12, täyttää 2018 enintään 12 v. 1,8 km

Partiolaiset, pojat:
H45, täyttää 2018 vähintään 45 v. 3,9 km
H35, täyttää 2018 vähintään 35 v. 3,9 km
H21, yleinen 3,9 km
H19-20, täyttää 2018 enintään 20 v. 3,9 km
H17-18, täyttää 2018 enintään 18 v. 3,1 km
H15-16, täyttää 2018 enintään 16 v. 3,1 km
H13-14, täyttää 2018 enintään 14 v. 2,0 km
H11-12, täyttää 2018 enintään 12 v. 1,8 km¨
Lisäksi ylimääräiset, ei-mestaruussarjat:
Parisarja, 3,1 km, avoin sarja ilman ikärajaa
Samoaja-vartiosarja, 2,0 km
Tarpoja-vartiosarja, 2,0 km
Seikkailijat 1,2 km
Sudenpennut 1,2 km
Nuorten aluekilpailussa on seuraavat sarjat:
H-saattaja 1,1 km
D-saattaja 1,1 km
H8 1,2 km
D8 1,2 km
H9 1,2 km
D9 1,2 km
H10 1,2 km
D10 1,2 km
H12 1,8 km
D12 1,8 km
H14 2,0 km
D14 2,0 km

Ratoihin liittyvät erityisohjeet
Radat H21,H35,H45,H19-20:
Kartta on kaksipuolinen. Ensimmäisellä puolella on rastiväli L-1, joka on yhdistetty
normaalilla rastiväliviivalla. Lisäksi ko kartan puolella on 4 kpl rasteja, joilla kilpailijan
tulee käydä ennen käyntiään rastilla 1. Rastilla yksi kilpailija kääntää kartan ja jatkaa
normaalisti suunnistusta ratamerkintöjen mukaisesti.

Kaikki vanhemmat sarjat:
Alueen pienuudesta johtuen radoilla on käytetty samaa rastia useampaan kertaan!

Nuoremmat sarjat H/D-saattaja - H/D13-14:
Rastipisteillä on rastilipun sijaan isohko mielikuvitushahmo ja emit-leimasin. Rastin
mielikuvitushahmo on kilpailukartassa kuvattuna ja varustettuna ko rastin numerolla
ja koodilla! Kartassa on lisäksi normaalit rastimääritteet.

Partiolippukunta ja suunnistusseura Turun Metsänkävijät toivottavat kaikille
kilpailijoille miellyttävää suunnistusiltaa Suikkilassa!

