
Jakobstad – Pietarsaari

IF BRAHEN KANSALLISET – KILPAILUOHJEET
Avoin kansallinen keskimatkan suunnistuskilpailu Bosundissa 12.6.2021.

KILPAILUOHJEET
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita.

PÄÄTOIMIHENKILÖT
Kilpailunjohtaja: Tommy Björklund, 050-593 9175, tommy.bjorklund@multi.fi
Tiedottaja: Tommy Joensuu, 050-564 8369, tommy.joensuu@luukku.com
Ratamestari: Peter Kronholm, 050-561 6150, kronholm.peter@gmail.com
Ratavalvoja: Sven-Olof Backman, IK Falken
Kahvila: Lena Stenlund
Ensiapu/info Johanna Gripenberg
Paikoitus: Dan Stenlund
Lähtö: Peter Johansson
Maali/tulospalvelu: Mattias Gripenberg, 0400-912 792, masgripenberg@hotmail.com

TUOMARINEUVOSTO
Puheenjohtaja: Bengt Tunis, IF Femman
Jäsen: Salla Fagerudd, Paimion Rasti
Jäsen: Bengt Lövsund, OK Botnia

PAIKOITUS
Tienvarsipysäköinti Björnvikintiellä. Pysäköintimaksu 2 €, pysäköintilippu lunastetaan info-
pisteeltä (varaa mielellään tasarahaa). Pysäköinti liikenteenohjaajien opastuksella. Etäisyys
kilpailukeskukselle n. 300-500 m. Opastus Norra Larsmovägeniltä (mt 749) ja Byvägenin
liittymästä. Etäisyys kilpailukeskukseen mt 749:stä n. 3,4 km. Ajoaika n. 7 minuuttia. Aja
varovaisesti, tie on mutkainen. Opasteet ovat paikoillaan kilpailupäivänä klo. 9:00. Tulo kilpailu-
keskukseen ainoastaan reitiltä Norra Larsmovägen-Byvägen-Björnvikintie. Lähtö kilpailu-
keskukselta Björnvikintien-Fränsvikintien-Norra Larsmovägenin kautta.

KILPAILUNUMEROT
Kilpailussa ei käytetä kilpailunumeroita.

LEIMAUS
Kilpailussa käytetään Emit-leimausta. Mallirasti ja Emit-nollaleimasin on infon/kahvilan
vieressä. Emit-tarkistuslipukkeet löytyvät lähdössä.

Tarkista, että Emit-korttisi numero on lähtöluettelossa oikein. Ilmoita Emit-kortti numeron
muutokset Mattias Gripenbergille, sähköposti masgripenberg@hotmail.com tai tulospalveluun
kilpailukeskuksessa ennen kilpailua. Kilpailija on itse vastuussa elektronisen kilpailukorttinsa
toimivuudesta ja siitä, että käyttää lähtöluettelossa mainittua kilpailukorttia.

Skidning – Orientering – Motion
Hiihto – Suunnistus – Kuntoilu



Laina Emit-kortin saa infosta. Vuokra 5 €, varaa mielellään tasarahaa. Kilpailun jälkeen lainakortti
palautetaan infoon. Palauttamattomasta lainakortista peritään 60 €.

KARTTA JA RASTIMÄÄRITTEET
Kilpailukartta, koko A4, karttamuovissa. Käyräväli 2,5 m. Rastimääritteet ovat painettuja karttaan.
Ei irrallisia rastimääritteitä. Kilpailukartan mittakaava seuraavasti:

1:5 000 H/D8RR – H/D10RR
1:7 500 H/D50 ylöspäin ja lasten luokat H/D12-14
1:10 000 muut sarjat

LÄHTÖ
Ensimmäinen lähtö on klo 11.00. Yksi lähtöpaikka käytössä. Lähtöön meno tietä ja polkua pitkin.
Opasteita lähtöön kilpailukeskusesta. Lähtöön matkaa noin 300 m. Tultaessa lähtöön kilpailija
desinfisoi kätensä käsidesillä. Lähtömenettely seuraavasti:

 4 minuuttia  Kilpailija kutsutaan lähtöön. Kilpailija poistaa samalla hengityssuojain ja
jättää sen roskapussiin.

 3 minuuttia Kilpailija nollaa Emit-korttinsa
 2 minuuttia Kilpailualueen kartta nähtävillä
 1 minuuttia Kilpailija siirtyy sarjansa mukaisen kartan viereen
 Lähtö kellon piippauksesta, oman sarjan kartan saa ottaa. Viitoitus K-pisteeseen.
 H/D 12-14 saavat kartan 1 minuutti ennen lähtöä.
 RR-radoilla kartan saa 2 minuuttia ennen lähtöä.

Lähdöstä myöhästynyt kilpailija ilmoittautuu lähtötoimitsijoille.

RR-RADAT
Reitti merkitty maastoon valkoisella nauhalla. Lähdössä opastaja näyttää kartalta lähtöpaikan ja
osoittaa viitoituksen alkupään. Reittiradalla väärästä/puuttuvasta leimauksesta tulee 10 min.
aikasakkoa.

MAALI
Viimeisellä rastilla on kaksi Emit-leimasinta josta toinen on RR-radan leimaisin. Molemmat leimat
antavat hyväksytyn leimauksen. Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin. Maalissa suoritetaan
Emit – leimaus, jolloin ajanotto päättyy. Maalissa löytyy kaksi Emit-leimasinta, molemmat leimat
antavat hyväksytyn leimauksen.

Maalileimauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät maalikarsinassa eteenpäin maaliintulojärjestyksessä
ensin käsidesipisteelle, jonka jälkeen ottaa toimitsijan antama kasvomaskin ja laittaa sen
kasvoilleen (yli 12 v). Seuraavaksi luetaan Emit – kortin tiedot tuloslaskentaan, leimat tarkistetaan.

Karttoja ei kerätä pois maalissa. Järjestäjät toivovat, etteivät maaliin tulleet kilpailijat näytä
karttaa maastoon vielä lähtemättömille kilpailijoille reilun kilpailuhengen mukaisesti. Epäselvät
leimaukset tarkistetaan välittömästi maaliintulon jälkeen itkumuurilla ja tarkistuskortti otetaan
talteen.

MUISTA 2 M TURVALLISUUSETÄISYYS MAALIALUEELLA!



KESKEYTTÄNEET
Kilpailija joka keskeyttää suoritustaan saapuu normaalisti maaliin. Jos tämä ei ole mahdollista,
keskeyttämisestä on välittömästi ilmoitettava tulospalveluun ennen poistumista kilpailu-
keskuksesta.

WC JA PESU
BajaMaja WC:t ovat kilpailukeskuksessa. Järjestettyä pesua ei ole, eikä pukuhuoneita.

KISARAVINTOLA
Kilpailukeskuksessa löytyy myyntipiste take-away periaatteella. Tarjolla on mm.
kahvia, teetä, mehua, kahvileipää, sämpylää ja grillimakkaraa. Vain käteismaksu, varaa
mielellään kolikoita maksamiseen. Kilpailukeskuksessa on paikalla myös Suunnistajan Kauppa.

TULOKSET
Kuuluttaja kertoo tulokset kilpailukeskuksessa ja tulokset julkaistaan IF Brahen kotisivuilla kilpailun
jälkeen, osoite: www.ifbrahe.fi. Kilpailukeskuksessa ei löydy tulostaulua. Väliajat julkaistaan myös
IF Brahen kotisivulla. Väliaikoja ei tulosteta kilpailukeskuksessa. Kilpailussa käytössä myös Online-
tulospalvelu. Linkki Online-tulospalveluun: https://live.oriento.fi/results/2021034

ENSIAPU
Ensiapu löytyy kilpailukeskuksessa.

PALKINNOT
Kolme parasta sarjoissa H21 ja D21 palkitaan S-ryhmän lahjakortilla. Lahjakorttien arvo:

1. sija 150 €
2. sija 100 €
3. sija 50 €

Kaikki osallistujat sarjoissa H/D8RR ja H/D10RR palkitaan. Palkinnot ovat noudettavissa infosta
maalintulon jälkeen. H/D 12-14 sarjojen voittajat palkitaan 10 € lahjakortilla. H/D 16-18 sarjojen
voittajat palkitaan 20 € lahjakortilla. Lahjakortit ovat noudettavissa infosta kun sarjojen tulokset
ovat lopullisia.

Muiden sarjojen osallistujien kesken arvotaan 5 kpl lahjakortteja á 30 €. Voittajien nimet
julkaistaan kilpailusivulla kilpailun jälkeen. Voittajat pyydetään ilmoittamaan osoitteensa Tommy
Björklundille osoitteeseen tommy.bjorklund@multi.fi tai numeroon 050-593 9175.

LIVE STREAM JA VALOKUVAUS
Loppusuora ja maalintuloa kuvataan ja striimataan livenä netissä. Linkki kilpailusivulla. Kilpailussa
kuvataan myös satunnaisesti kilpailijoita ja yleiskuvaa kilpailusta.

PELASTUSSUUNNITELMA JA TERVEYSTURVALLISUUSSUUNNITELMA
Molemmat suunnitelmat julkaistaan kilpailusivulla.

KORONAOHJEET
Ilmoittautumalla kisoihin, kilpailija sitoutuu noudattamaan koronaohjeita. Koronaohjeet
julkaistaan kilpailusivuilla.

Onnea maastoon!
IF Brahe ry


