KILPAILUOHJEET
Päijät-Hämeen suunnistusalueen lasten Kompassitapahtumasarjan 3. osakilpailu
Asikkalan Pasolanharjussa 9.8.2021
Kilpailussa noudatetaan SSL:n lähikilpailun sääntöjä, suunnistuksen lajisääntöjä niiltä osin kuin
näissä säännöissä määrätään sekä järjestäjän ohjeita.
Terveysturvallisuusohjeet
• Kilpailuun ei saa osallistua, jos ei tunne itseään terveeksi
• Kilpailupaikalle tuloa suositellaan perhekunnittain
• Muistetaan pitää turvaväleistä huolta
• Alueellisten suositusten mukaan maskia ei tarvitse käyttää ulkona, mutta maalissa on tarjolla
kasvomaskeja, mikäli suunnistaja tai huoltaja sellaisen haluaa
• Lähdössä ja maalissa on tarjolla käsidesiä
• Kaikki ohjeet ja tulokset ovat vain netissä
Kilpailukeskus ja paikoitus: Opastus paikoitukseen alkaa Vehkoontien ja Loukkutien risteyksestä.
Paikoitus on teollisuusalueella, josta matkaa kilpailukeskukseen on 800 metriä, joten varatkaa aikaa
saapumiseen. Reitti kilpailukeskukseen on merkitty sinisin kuitunauhoin.
Kartta: Suunnistuskartta, mittakaava 1:7500, käyräväli 5 m, kartoitus 2020-21 (Elias Ala-Heikkilä,
Antti Salminen, Seppo Järvinen). Koko A5, kartta on muovisuojuksessa.
Rastinmääritteet: Rastimääritteet ovat vain kartassa. Irrallisia rastimääritteitä ei ole saatavilla.
Kilpailunumerot: Kilpailunumeroita ei ole käytössä.
Emit-vuokrakortit: Emit-vuokrakortin saa infosta. Emit-kortin vuokra on 4 euroa. Maksu
käteisellä, toivotaan tasarahaa. Vuokrakortti palautetaan maalissa. Kadonneesta kortista peritään 80
euroa. Kilpailija on itse vastuussa siitä, että hänellä on lähtöpaikalla toimiva Emit-kortti. Tarkista
Emit-kortin toimivuus kilpailukeskuksessa olevalla nollaleimasimella.
Emit-tarkistuslipukkeet ovat lähdössä.
Sarjat ja matkat:
Sarja
H/D10RR
H/D10
H/D12TR
H/D12
H/D14
10HDRRS*

Matka (km) Rasteja
1,3
1,1
1,1
1,2
1,9
1,3

6
5
5
5
7
6

*ei ole virallinen Kompassi-cup sarja.
Rastit: Rasteilla on rastilippu ja emit-leimasin. RR-sarjalaisten rastikoodit ovat RR1, RR2, RR3
jne. Muissa sarjoissa numerokoodit. Rasteja on lähekkäin. Tarkasta koodi kartassa olevista
rastimääritteistä. Viimeisellä rastilla yksi leimasin, jossa koodit RR6 ja 100.

RR- ja 10-sarjoissa puuttuvasta tai virheellisestä leimasta ei hylätä, vaan tulee 10 minuutin
aikasakko.
Rasti- ja tukireitin siimari: Siimari on merkattu karttaan yhtenäisellä oranssilla värillä. Maastossa
on yhtenäinen valkoinen muovinauha.
Tukireitin kartassa on tavanomaisesta poiketen rastiväliviivat helpottamassa rastien kiertämistä
oikeassa järjestyksessä.
Lähtö: Ensimmäinen lähtö on klo 17.30. Lähtöajat on arvottu. Lähtölistat ovat kisasivuilla.
Saattajasarja lähtee H/D10RR-sarjojen perään. Lähtöön on kilpailukeskuksesta matkaa 100 metriä
ja sinne johtaa sinisin kuitunauhoin merkitty viitoitus. Esilähtöä ei ole, vaan kilpailija kutsutaan
lähtöalueelle 4 min ennen omaa lähtöaikaa.
Toiminta lähdössä:
4 min Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan. 10-, RR- ja TR-sarjalaisilla on kartta ratoineen
nähtävillä.
H/D12 ja H/D14-sarjalaisilla on nähtävillä mallikartta, jossa lähtökolmio.
3 min Emit-kortin nollaus
2 min 10-, RR- ja TR-sarjalaisille annetaan kartta. Samalla 10- ja RR-sarjalaiset saavat opastusta.
H/D12 ja H/D14-sarjalaisilla on nähtävillä mallikartta, jossa lähtökolmio.
1 min H/D12- ja H/D14-sarjalaiset saavat kartan.
10-, RR- ja TR-sarjalaiset voivat tutkia omaa karttaansa.
Lähtöhetki: Kilpailijat lähtevät matkaan
Kielletyt alueet: Ratojen läheisyydessä ei ole kiellettyjä alueita. Lähtöön mentäessä tien vasemman
puoleiseen maastoon meno on kielletty ennen kilpailusuoritusta.
WC: Kilpailukeskuksessa ei ole vessoja.
Ensiapu: Ensiapulaukku on infossa pienten ruhjeiden hoitoon. Vakavimmissa tapauksissa yhteys
Akuutti24 (Keskussairaalankatu 7, Lahti).
Tulokset: Tulostaulua ja online-tuloksia ei ole. Tuloksia ladataan mahdollisuuksien mukaan kisan
aikana kisasivuille. Lopputulokset julkaistaan kisasivuilla kisan jälkeen.
Palkinnot: Kaikki palkitaan maalissa Viipurilaisen kotileipomon tuotteilla.
Tervetuloa!
Asikkalan Raikas

