Kilpailukutsu
Viesti lauantaina 18.5.2019 ja keskimatka sunnuntaina 19.5.2019
Kilpailusäännöt ja -ohjeet Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä, SM-kilpailuista vuodelle 2019
annettuja erillisiä ohjeita sekä järjestäjän antamia ohjeita. Mahdollisia kilpailukohtaisia tarkennuksia
julkaistaan kilpailun internetsivuilla kilpailua edeltävinä päivinä.
Matkat ja maasto: Sääntömääräiset matkat molempina päivinä. Maastossa on paljon polkuja ja
erilaisia kevyenliikenteen uria. Korkeuserot ovat maltillisia. Osa keskimatkan poluista on teknisiä.
Harjoitus- ja kilpailukieltoalue löytyy Rasti-jussit r.y:n www-sivuilla olevilta kilpailusivuilta
www.rastijussit.fi.
Sarjat ja maksut:
Viesti, H17, H20, H21, H80-, H100-, H120-, H140-, D17, D20, D21, D80-, D100-, D120- ja D140-.
Sarjoissa H21, D21, H80 ja H20 on 6 osuutta ja kaikissa muissa sarjoissa on 4 osuutta,
joukkueessa 2 henkilöä, jotka suunnistavat osuudet vuorotellen. Kilpailumaksu, 83 €/joukkue.
Pyöräsuunnistuksen SM-viestin sarjojen H80-, H100-, H120- ja H140- osanottajien tulee kuulua
sarjaan H35 tai sitä vanhempaan sarjaan, sarjojen D80-, D100-, D120- ja D140- osanottajien tulee
kuulua sarjaan D35 tai sitä vanhempaan sarjaan. Sarjojen H80-, H100-, H120-, H140-, D80-,
D100-, D120- ja D140 sarjatunnuksessa mainittu vuosimäärä on osanottajien yhteisiän
minimimäärä, joka lasketaan syntymävuoden mukaan.
Keskimatka, H21, H20, H17, H15, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, D21, D20,
D17, D15, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70 ja D75, kaikissa sarjoissa kilpailumaksu 33
€/kilpailija.
Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisten yhteydessä Irma-järjestelmän kautta.
Ilmoittautumiset: Ilmoittautuminen seuroittain suunnistuksen lajisääntöjen mukaisesti Irmajärjestelmän kautta torstaina 9.5.2019 klo 24 mennessä.
Pariviestin osallistujien nimet ja EmiTag-kilpailukorttien numerot on ilmoitettava Irman kautta
perjantaina 17.5.2019 klo 18 mennessä. Joukkue, joka ei ole antanut pyöräilyjärjestystä
määräajassa, ei saa lähtölupaa. Muussa kuin ilmoitetussa järjestyksessä kilpaileva joukkue
hylätään.
Leimaus: EmitTag-laitteiden numerot on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä tai varattava
vuokrakortti. Vuokralaitteen hinta 7,00 €/kpl/pv maksetaan infossa. Ilmoitetun EmitTag-laitteen
muutosmaksu 3 €/muutos. Järjestäjä varaa niille kilpailijoille EmitTag laitteen, jotka eivät ole
ilmoittaneet Irma-järjestelmän kautta EmitTag laitteen numeroa.
Kilpailukeskus: Törnävän koulu. Törnäväntie 25, 60200 Seinäjoki. Kilpailutoimisto avoinna la
18.5. alkaen klo 9.00 ja su 19.5. alkaen klo 8.00. Kilpailukeskuksessa on kahvio, wc ja pesu.
Kisalounas Hotelli Sorsanpesän tiloissa. Pyörien huolto ja pesu ulkotiloissa.
Opastus: Hamarintien ja Huhtalantien risteyksestä, josta ajoaika n. 3 min. Pysäköinti sallittu vain
erikseen varatulla pysäköintialueella (huom. kielletty alue). Pysäköintialueelta matkaa
kilpailukeskukseen 300 – 500 m. Pysäköintimaksua ei peritä.
Lähdöt: Lauantaina kello 12.00 alkaen ja sunnuntaina kello 10.00 alkaen. Lauantaina viestin lähtö
kilpailukeskuksen välittömästä läheisyydestä. Sunnuntaina matkaa lähtöön kilpailukeskuksesta n. 2
km.

Lähtöajat: Lähtöajat ovat seuran www-sivuilla to 16.5.2019 klo 12 lähtien.
Keskimatkan lähtöluettelot muodostuvat SSL:n vuoden 2018 pyöräsuunnistuksen loppurankin
perusteella siten, että rankin parhaat sijoitetaan sarjojensa viimeisiksi lähtijöiksi. Rankin perusteella
määräytynyt lähtöpaikka ja –aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittautunut ei kilpaile,
paikka jää tyhjäksi. Ellei kilpailija ole rankilistalla, hänet sijoitetaan lähtemään satunnaisessa
järjestyksessä sarjansa alussa. Lähtöväli vähintään 2 min. Edellisen kohdan perusteella
muodostunutta lähtöjärjestystä ei muuteta, vaikka samaa seuraa edustavat osuisivat peräkkäisiksi
lähtijöiksi.
Pukeutuminen ja pesu: Pukeutumistila ja peseytyminen on kilpailukeskuksessa sisätiloissa.
Kartta: Tulostettu pyöräsuunnistuskartta 1:7500 viesti ja 1:10 000 (05/2019) keskimatka. Kartan
koko lauantaina A4 ja sunnuntaina A4. Osalla sarjoista on sunnuntaina kartanvaihto.
Kuntosuunnistus: Sunnuntain kilpailun jälkeen on mahdollista käydä kiertämässä kilpailuratoja
omaan lukuun ja omalla vastuulla sekä ilman ajanottoa. Rastit ovat paikoillaan klo. 16 saakka.
Karttoja myydään infosta. 10 €, maksu infoon (myös liikuntasetelit käyvät maksuksi).
KILPAILUORGANISAATIO
Kipailunjohtaja: Arto Ikola, P. 040 5012582
Tiedottaja: Ilkka Ruokola, P. 050 523 7833, ilkka.ruokola@ruokola.com
Kilpailun valvoja: Pauli Anttila
Ratavalvoja: Heikki Linna
Tulospalvelu: Jussi Hannukainen
Ratamestarityöryhmä:
puheenjohtaja Mika Rantala
Harri Yli-Ilkka
Jarmo Ilkka
www-sivut: Tietoa järjestelyistä kotisivuillamme osoitteessa www.rastijussit.fi
Majoitusvaihtoehdot: Majoittuminen sallittua Seinäjoen leirintäalueen mökeissä ja
matkailuajoneuvopaikoilla. Alueen kaikki mökit varattu tapahtumaa varten. Varauksen yhteydessä
mainittava "Rasti-Jussit", jolla kisailijat voivat vuokrata tapahtumaa varten varattuja mökkejä.
Tervetuloa!
Rasti-Jussit ry.

