Kilpailuohjeet
Toimihenkilöt
Kilpailun johtaja
Ratamestari:
Valvoja:
Tuomarineuvosto
Pj
André Forsström
I-jäsen
Sören Strandvall
II-jäsen
Kenneth Grankull

Dan Stenlund Tel. 050-5624924
Jukka Aaltonen
Pauli Korva, Kos

Kruunupyy
Uusikarlepyy
Pedersöre

Pysäköinti
Kilpailukeskuksen lähellä, etäisyys kilpailukeskuksesta 200 m.
Maasto
Kilpailumaasto on pääosin vanhaa metsää pururatoineen ja polkuineen.
Jotkut epäselvät polut ei ole piirretty kartalle. Katso myös valvojan ja ratamestarin
lausunto.
Kartta
1:5 000, Käyräväli 2 m, tulostekartta 7/17, sprinttikarttamerkein
Kartta on Filip Brunellin, Jon Sjöholmin ja Jukka Aaltosen tekemä.
Lähtöpaikka
Kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä.
1. Osuus H18 / H40 / D
2. Osuus H21
3. Osuus D
4. Osuus H16 / D18 / H50 / D40
5. Osuus H21
6. Osuus H21
Hajonta kaikilla osuuksilla

4,0- 4,1 km
4,0- 4,1 km
3,4 km
3,4 km
4,5-4,6 km
4,5-4,6 km

Osallistumisoikeus
Keski-Pohjanmaan Suunnistus Ry:n ohjeiden mukaan.
Viestissä noudatetaan uutta kuntajakoa.
Emit Tarkistuskortti
Tarkistuskortit ovat joukkuekuoressa. Kilpailijan tulee merkitä tarkistusluiskaan Emitnumeronsa.
Rastimääritteet
Rastimääritteet vain painettuina kartoissa.
(Näytöllinen emit-kortti saattaa näyttää muun numeron kuin rastin koodin.)
Kilpailunumerot
Kilpailunumeroita käyttävät kaikki kilpailijat.

Kilpailunumerot+hakaneulat jaetaan kirjekuorissa joukkueittain Infosta ja numerot
palautetaan joukkueittan kisan jälkeen Kartat saa kilpailunumeroita vastaan.
1-2 osuus valkoinen pohja musta numero
3 osuus
keltainen pohja musta numero
4-5 osuus valkoinen pohja musta numero
6 osuus
keltainen pohja musta numero
Mallirasti
Sijaitsee kilpailukeskuksessa.
Kielletyt alueet
Kartalla on alueita, joille meneminen on kiellettyä. Ne on merkitty karttaan
asiaankuuluvin merkein
Lähtö
Lähdössä luetaan Emit -kortit tulospalveluohjelmistoon ja nollataan Emit-kortti
Tämä alkaa kl. 12.40. Yhteislähtö klo 13 kilpailukeskuksen läheisyydessä.
Vaihto
Kilpailija on itse vastuussa siitä, että hän ottaa oikean kartan vaihdossa.
Vaihtoalueelle mennään emitin nollauksen kautta jossa kilpailijan numero ja emit
luetaan kilpailuohjelmistoon.
Vaihto + Maali
Viestissä vaihtoon tuleva kilpailija suorittaa vaihtoleimauksen, luovuttaa oman
karttansa ja jatkaa karttatelineelle, ottaa karttatelineestä seuraavan kartan ja antaa
sen vaihtopuomin yli seuraavan osuuden kilpailijalle. Sen jälkeen kilpailija menee
leiman tarkistukseen. Maaliintulojärjestys ratkaistaan maaliviivalla, ei
maalileimauksesta.
Huom 5 ja 6 osuudella on kartanvaihto ja juostaan maalialueen ohi ja otetaan uusi
kartta ilman maalileimausta
Yhteislähtö
Tapahtuu voittajajoukkueen maalin tulon jälkeen erikseen ilmoitettavana aikana.
Ilmoitetaan n. 20 min. ennen
Tulokset
Tulokset löytyvät kilpailun tulostaululta ja kilpailun jälkeen IF Brahen
nettisivuilta www.ifbrahe.fi . Myös online-tulokset kilpailun aikana
Kolme parasta joukkuetta palkitaan
Ensiapu
Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste infopisteen yhteydessä.
Pukeutuminen, pesu ja wc
Pukeutuminen ja peseytyminen kilpailukeskuksessa. Myös 2 isoa telttaa käytössä.
WC:t on kilpailukeskuksessa.
Fanta-Sea uinti sisältyy osanottomaksuun
Kahvila
Fanta-Sean kahvila kilpailukeskuksessa. Kahvia, virvokkeita ja pikkupurtavaa.
Myös järjestäjien makkaragrilli

Löytötavarat
Kilpailun aikana infosta. Kilpailun jälkeen Jukka Aaltonen puh 050 3575858

