Alustavat kilpailuohjeet
Lopulliset kilpailuohjeet ovat nähtävissä kilpailukeskuksen tulostaululla ja karanteenialueella
Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita
Järjestelyorganisaatio
Kilpailun johtaja
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Ratamestari

Peter Kronholm
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Opastus ja paikoitus
MM- ja EM-katsatus : Kielikylpykoulu ( ent. Pursisalmen koulu ) Ebba Brahen puistikko 15.
Katsastussarjojen kokoontuminen viimeistään kl. 18.45. Koululla sisätilat ja se toimii nk.
karanteenialueena, josta myös katsatussarjojen materiaali jaetaan. Keskuskenttä on kielletty alue
ennen kilpailusuoritusta .Etäisyys kilpailukeskukseen on noin 1 km. Varusteiden kuljetus on
järjestetty. Autojen siirto joko huoltajien toimesta tai kilpailun jälkeen.
Mahdollisuus myös arvoesinekuljetuksiin kirjekuorissa (autonavaimet ja älypuhelimet)
Kilpailukeskuksessa kyselyt Infosta.
Karanteenissa ei ole mitään myyntipistettä, mutta ilmainen vesi- ja mehutarjoilu.
Ajosuositus karanteeniin:
- pohjoisesta Rantatie 749 Larsmo kautta UPM:n ohi 7494 Alholmintielle.
- etelästä ja kaupunginhotellilta (poistuttava kl. 18.15 mennessä) Kanavapuistikko
- etelästä Pännäisistä tie 741 – Itäväylä-Jaakonkatu- V. SchaumaninpuistikkoJaakonkatu-Luutavuorenkatu
- Keski-Suomesta ym. Edsevö –Kolpintie (68) –Koulukatu- PohjanlahdentieItänummenkatu-Luutavuorenkatu
Avoin ÖID: Kilpailukeskus Pietarsaaren keskuskenttä, Pinnonäsinkatu 19, 68600 Pietarsaari.
Ajosuositus Kilpailukeskukseen:
- Pietarinpuistikko, Koulukatu tai Ebba Brahen puistikko varoen kl. 19.00 jälkeen
valvotuissa risteyksissä kilpailijoita.
Paikoitus
Kielikylpykoululla tai Keskuskentällä

Lähtöajat
Lähtöajat ovat nähtävissä kilpailun kotisivulla
Karanteenialue: Huom ! Yhteydenpito karanteenialueen ulkopuolelle on kaikin tavoin kiellettyä
klo. 18:45 jälkeen. Puhelimen ja verkkoselaimen käyttö on kielletty karanteenialueella ja kilpailija,
jonka havaitaan kieltoa rikkovan, hylätään.
Esilähtö
Katsastussarjat : Kielikylpykoululla josta matkaa lähtöön 500 m. Kilpailijat kutsutaan esilähtöön 10
min ennen omaa lähtöaikaansa ja siirtyy sen jälkeen lähtöön
Avoin ÖID: Urheilukentän portilla josta matkaa lähtö 1:seen 700 m ja lähtö 2:seen 800 m. Kilpailijat
kutsutaan esilähtöön 15 min ennen omaa lähtöaikaansa ja siirtyy sen jälkeen lähtöön
Viitoitukset lähtöpaikoille
Selviää opaspaalusta
Kilpailumaasto
Reitinvalinnoista riippuen 80-85% kilpailusta käydään kovalla alustalla ( asvaltti tai soraa ) ja loput
nurmikoilla
Kilpailukartta
Sprinttikartta 4/2016 ( Maps by Lennartti / Filip Brunell ). Mittakaava 1:4000, käyräväli 2 m.
Tulostekartta / Mapline. Kartta on muovikotelossa
Kenkä- ja asuvalinta
Kilpailuasu SSL:n sääntöjen mukainen. Piikkareiden käyttö kielletty, suositus ovat juoksukengät tai
nastattomat suunnistuskengät
Kilpailunumerot
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa. Katsastussarjojen numerot jaetaan karanteenialueella
Kielikylpykoululla (haettava ennen klo 18:45 sen jälkeen numerot poistetaan ) ja muiden sarjojen
numerot noudetaan itsepalvelveluna kilpailukeskuksessa.
Emit-leimausjärjestelmä
Mahdolliset kilpailijatieo- tai Emit-numeron muutokset tulee tehdä kilpailutoimistoon hyvissä ajoin
ennen lähtöä : väärän Emit-kortin käyttäminen on hylkäysperuste joten tarkista Emit-korttisi numero
lähtölistasta. Emit-muutokset sähköpostilla: jouni.aaltonen@iki.fi
Rastinmääritteet ja Emit-tarkastuslipukkeet
Irralliset rastinmääritteet ja Emit-tarkistuslipukkeet saatavilla lähtöpaikalla. Rastinmääritteet eivät ole
painettu kilpailukarttaan.

Katujen ylitykset kilpailun aikana
Pakolliset ylityspaikat on merkitty karttaan väliaikaisesti kielletyllä merkillä ja ylityskieltoviivalla.

Ylityskohdat on merkitty oransseilla liikenteenohjaustolpilla, joiden
välistä kilpailijan on juostava. Näiden ohjeiden rikkominen johtaa
kilpailijan hylkäykseen.
Kielletyt alueet
Sprintin sääntöjen mukaan kiellettyjä alueita on kuvattu oheisessa
kuvassa. Kilpailumaastossa suoritetaan valvontaa ja kielletyille
alueille etenevät suunnistajat hylätään.

Kielletyt alueet- erityishuomiota
-

Joitakin aitoja on kuvattu kilpailukarttaan kielletyksi vaikka niiden yli maastossa voisikin
hypätä mutta näiden aitojen ylitys johtaa kilpailijan hylkäämiseen
Osa kielletyistä pensasaidoista ja kukkapenkeistä on vielä keväästä johtuen matalia/harvoja
ja niiden erottamiseksi maastossa on käytetty kielletyn alueen nauhaa. Huomioi myös oliivinja tummanvihreällä kuvatut kielletyt istutukset jotka voivat olla vielä maastossa melko
huomaamattomia.

Muut huomioitavat asiat
-

Kilpailualueella sekä autot, pyörät että ihmiset liikkuvat kilpailun ajan normaalisti.
Huomioi suortuksesi aikana liikenne ja noudata varovaisuutta
Keskustassa kun ollaan autoja on parkkeerattuna runsaasti sekä katujen varsille,
paikoitusalueille että pihoihin ja vaikka tämä saattaa aiheuttaa mutkia suunniteltuun
reittiin,katsomme tämän olevan kuitenkin sprinttisuunnistuksen hengen mukaista.

Maali
Viimeinen rasti on sama kaikilla kilpailijoilla. Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin.Maaliviivalla
suoritetaan maalileimaus. Kartat kerätään pois kunnes viimeinen lähtijä on päässyt maastoon.
Alku- ja loppuverryttely
Katsastussarjat: Karanteenialueen pohjoispuolella löytyy n 1,5 km pururata joka on kilpailijoiden
käytössä
Avoin ÖID: matkalla lähtöön
Loppuverryttely: Maaliin tulleet ( katsastus ja avoin ÖID ) eivät saa loppuverrytellä lähtöpaikoille eikä
palata karanteenialueelle ennekuin viimeinen lähtijä on maastossa ( noin klo. 20:30 )

Keskeyttäminen
Keskeyttäneiden kilpailijoiden on ilmoittauduttava maalissa tai välitettävä tieto keskeytyksestä
maaliin.
Pukeutuminen, WC ja pesu
WC:t ovat kilpailukeskuksessa ja karanteenialueella samoin kuin pukeutumistilat. Suihkut
Keskuskentän katsomon alla. Huom! Lähtöpaikoilla ei ole WC:t
Ensiapu
Kilpailukeskuksessa
Muksula
Muksulaa ei ole
Online-seuranta
Palkinnot

