Tuplasprintti sunnuntaina 19.7.2020 klo 11:00 ja 14:30
KILPAILUOHJEET
Tuplasprintti on avoin kansallinen, kaksiosainen sprinttisuunnistuskilpailu. Kilpailun tulokset muodostuvat
molempien kilpailujen yhteenlaskettujen tulosten perusteella.

Kilpailukeskus
Kilpailukeskus sijaitsee Seinäjoella Törnävän koululla osoitteessa Törnäväntie 25. Koronasta johtuen
kilpailuihin osallistuvia pyydetään välttämään turhia lähikontakteja toisiin ihmisiin. Kilpailukeskukseen
suositellaan saapumaan mahdollisimman myöhään, ja kilpailuiden välinen aika on suositeltavaa viettää
väljemmin, esim. paikoitusalueella. Lähtöpaikoille on viitoitus myös paikoitusalueelta.

Opastus ja paikoitusalue
Opastus paikoitusalueelle Huhtalantieltä (Huhtalantie 76) , josta opastus kilpailukeskukseen (400m).
Kilpailukeskus Törnävän koululla (Törnäväntie 25). Opastusta on noudatettava.

Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja näitä järjestäjän ohjeita. Kilpailijoiden on lajisääntöjen mukaan
noudatettava liikennesääntöjä.

Kilpailuorganisaatio
Kilpailunjohtaja:
Teemu Majasaari
Ratamestari (lähtö 1): Jarkko Rajala
Ratamestari (lähtö 2): Pasi Kataja

p. 0400 761 503
p. 040 8680 648
p. 050 3305 315

teema@me.com
jarkko.rajala@sedu.fi
pasi.kataja@gmail.com

Valvoja:
Tuloslaskenta
Info ja tiedotus:

p. 040 0536641
p. 045 135 2000
p. 050 5237833

roope.nasi@gmail.com
ari.varamaki@netikka.fi
ilkka.ruokola@ruokola.com

Roope Näsi
Ari Varamäki
Ilkka Ruokola

Tuomarineuvosto:

Kartta ja rastinmääritteet
Tulostekartta 1:4 000 (2018, päivitetty 2020/7), käyräväli 2 metriä.
Kartta on A5/A4/A3-muovisuojuksessa. Rastimääritteet on painettu karttaan. Irralliset rastimääritteet
saatavilla lähdössä.
Vanhat kartat:
-

Törnävä 2018 (Opiskelijoiden MM-sprinttiviesti)
Törnävä 2012 (SM-sprintti R2)

Maasto
Suunnistus tapahtuu taajamassa, jossa on puistoalueita sekä julkisia- ja liikerakennuksia. Kilpailun aikana
juostaan yleisillä alueilla, joiden liikennettä ei ole rajoitettu. Teillä liikuttaessa kilpailijoiden on oltava
erityisen tarkkaavaisia! Kielletyksi alueeksi merkittyjen teiden ylitys sallittu vain karttaan merkittyjen
ylitys- tai alituspaikkojen kautta.
Kilpailuradoilla on valvonta. Valvojilla on päällään huomioliivit. Kilpailumaastoon ei saa mennä muulloin
kuin kilpailusuorituksen aikana.
Erikoismerkit kartassa ja rastimääritteessä

Kuva 1: Erikoismerkit
Kielletyt alueet
Karttaan merkityille kielletyille alueille sekä piha-alueille meno on ehdottomasti kielletty. Suunnistajia
pyydetään huomioimaan kielletyt alueet ja noudattamaan kartan kuvausta täsmällisesti. Kielletyille
alueille meneminen ja kiellettyjen kohteiden ylittäminen johtaa kilpailijan suorituksen hylkäämiseen.
Kiellettyjen alueiden merkinnät on painettu karttaan. Osa matalista aidoista on kilpailun tasapuolisuuden
ja turvallisuuden vuoksi merkitty ylipääsemättömäksi aidaksi, jota ei saa ylittää. Maastossa aita on
merkitty kielletyn alueen nauhalla.

Kuvat 2, 3, 4: Kielletyt alueet karttamerkit, ylipääsemätön matala aita nauhalla merkittynä, sekä
pakollinen tien alituskohta.

Sarjat, lähdöt ja matkat
Ratojen pituudet on arvioitu lyhintä mahdollista reittiä pitkin ja ne ovat ohjearvojen mukaisia.
Aamupäivän kilpailu AP ja iltapäivän kilpailu IP.
Lähtö 1 (Iprint)
Sarja
H16
H18
H20

AP
2700
3300
3450

IP
2650
3600
3900

Sarja
D16
D18
D20

AP
2150
2150
2700

IP
2600
2600
2650

H21
H35
H40
H45
H50
H55

3800
3450
3450
3300
2700
2150

4250
3900
3900
3600
2650
2600

D21
D35
D40

3300
2700
2150

3600
2650
2600

Kunto P

3400

3950

IP
850
850
1400
1650

Sarja
D8S
D10
D12
D14

AP
1100
1100
1600
1850

IP
850
850
1400
1600

D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75

2100
2100
1800
1800
1800
1600
1600

1650
1650
1500
1500
1500
1400
1400

Lähtö 2 (Atria)
Sarja
H8S
H10
H12
H14

AP
1100
1100
1600
2100

H60
H65
H70
H75

2100
1850
1800
1800

1650
1600
1500
1500

Kunto L

2500

2000

Juoksujalkineet
Piikkarit ja nastarit ovat kielletty. Maastoon parhaiten soveltuvat kengät ovat lenkki- tai juoksukengät.

Radat
Radat on suunniteltu ohjearvojen mukaisiksi. Radat sijoittuvat sekä yleisille ja yksityisille asuinalueille.
Kiinnittäkää huomiota siihen, että liikutte toisten piha-alueilla. Huomioitavaa: Julkisten rakennusten
pihoissa saattaa olla ajoneuvoja tai huoltotoimenpiteisiin liittyviä koneita, rakennusjätelavoja tai muuta
väliaikaista tavaraa.

Kilpailunumerot
Kilpailussa käytetään kilpailunumeroita, jotka saa kilpailukeskuksesta. Samaa numeroa käytetään aamu- ja
iltapäivän kilpailussa. Numeroita ei kerätä pois. Omat hakaneulat.

Rastit ja leimausjärjestelmä
Kilpailussa käytetään EMIT-leimausjärjestelmää. Kilpailija on itse vastuussa elektronisen kilpailukorttinsa
(EMIT) toimivuudesta ja siitä, että käyttää lähtöluettelossa mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei
tule tarkistamaan kilpailijan kilpailukortin oikeellisuutta tai sen toimivuutta ennen lähtöä.
Jos kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua EMIT-kilpailukorttia, suoritus hylätään
(Suunnistuksen lajisääntö 11.518). Hylkäystä ei suoriteta H/D14 ja sitä nuoremmissa sarjoissa.
EMIT-kilpailukortin muutokset on ilmoitettava kilpailukeskuksen info-pisteessä tuntia ennen kilpailijan
lähtöhetkeä.
Toimivia EMIT-kortteja on mahdollisuus vuokrata infosta. EMIT-kortin vuokra on 5 €/kpl. Ilmoitetun kortin
numeron vaihtamismaksu on 3 €. Maksut maksetaan infossa. Vuokratun kortin katoamisesta veloitetaan
80 €.
Lähdöissä on saatavilla EMIT-tarkistuslipukkeita.
Mallirasti on kilpailukeskuksessa opaspaalun läheisyydessä. Mallirastin yhteydessä on 0-leimasin, jossa voi
tarkistaa EMIT-korttinsa toimivuuden. H/D8S-10 sarjoissa on käytössä normaaliratojen rastit, joissa on
vain normaali rastikoodi (ei järjestysnumeroa, kuten RR-radoilla yleensä).

Kuva 5: Mallirasti.

Lähtö
Sekä aamu- että iltapäivän kilpailuissa on kummassakin kaksi lähtöä. Lähtö 1 (Iprint)
puna-valko-vihreä nauha ja Lähtö 2 (Atria) keltainen nauha .
Lähtöihin on viitoitus paikoitusalueelta sekä kilpailukeskuksesta. Lähtöihin kuljettaessa
noudatettava normaaleja liikennesääntöjä (liikennevalot, suojatiet, muiden liikkujien
huomioiminen).
Aamupäivän kilpailun lähtöihin on viitoitus paikoitusalueelta (molemmat 1000m). Kilpailukeskus
on lähtöviitoituksen varressa.
Iltapäivän lähtöihin on viitoitus kilpailukeskuksesta ja paikoitusalueelta, Lähtö 1 (Iprint) 1900m ja
Lähtö 2 (Atria) 1000m. Matkat kilpailukeskuksesta.
Lähtöluettelot löytyvät kisasivuilta. Jokaisen sarjan lähtöväli on yksi minuutti. Kilpailija on itse
vastuussa, että ottaa oikean kartan.
Iltapäivän kilpailussa pääsarjojen (H21 ja D21) lähtöjärjestys määräytyy aamupäivän kilpailun tulosten
perusteella siten, että aamupäivän voittajat lähtevät sarjansa viimeisenä (lähtöväli 1 min).
Toiminta lähdössä 1:
●
●
●
●
●

5 min ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan
4 min ennen lähtöaikaa lähtöajan ja kilpailijan numeron tarkistus
3 min ennen lähtöaikaa EMIT-kortin nollaus, irralliset rastimääritteet saatavilla
2 min ennen lähtöaikaa kilpailija odottaa
1 min ennen lähtöaikaa kilpailija siirtyy karttatelineille

Kartan saa ottaa lähtöhetkellä. K-piste on merkitty rastilipulla ja sinne johtaa viitoitus.
Toiminta lähdössä 2:
●
●
●
●

●

5 min ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan
4 min ennen lähtöaikaa lähtöajan ja kilpailijan numeron tarkistus, H/D8-14-sarjalaisten
emit-numero tarkistetaan
3 min ennen lähtöaikaa EMIT-kortti nollataan, irralliset rastimääritteet saatavilla
2 min ennen lähtöaikaa on kilpailukartta nähtävillä sarjoilla H/D12-14, jossa K-piste. Sarjoilla
H/D8S ja H/D10 on opastus. Opastaja antaa suunnistajalle kartan, taittelee kartan sopivan
kokoiseksi, varmistaa kartan suuntauksen ja antaa viime hetken ohjeet suunnistajille.
1 min ennen lähtöaikaa kilpailija siirtyy karttatelineille. H/D8S-14-sarjalaiset saavat kartan.

Kartan saa ottaa lähtöhetkellä. K-piste on merkitty rastilipulla ja sinne johtaa viitoitus.
H/D8S sarjoissa saattaja saa lähteä suunnistajan mukaan reitille.

Maali
Kaikilla sarjoilla on sama viimeinen rasti, jolta viitoitus maaliin. Maalissa käytetään maalileimausta.
Maalileimauksen jälkeen siirrytään leimantarkastukseen.
Lainakortit on muistettava palauttaa leimantarkistukseen toisen suorituksen jälkeen. Mahdolliset
keskeyttäneet tulevat normaalisti maaliin ja ilmoittavat toimitsijoille keskeyttämisestä. Ensimmäisen
osakilpailun maali suljetaan viimeistään klo 13.00 ja toisen viimeistään kello 16.30.
Tulokset
Tulokset ovat nähtävissä livenä http://live.oriento.fi/#/competitions
Palkinnot
Kaikille osallistujille osallistumispalkinto aamupäivän kilpailun maaliin tulon jälkeen. Pääsarjojen (H21 ja
D21) kolme parasta palkitaan yhteisaikojen perusteella lahjakorteilla.
Kuntosuunnistus
Kuntosuunnistuksiin ilmoittaudutaan etukäteen Irmassa tai paikan päällä kilpailukeskuksen Infossa. Kaikki
kuntosuunnistajat saavat Infosta ilmoittautumislomakkeen, jonka kanssa mennään lähtöpaikalla. Kunto
pitkä lähtö 1 (Iprint) Kunto lyhyt lähtö 2 (Atria), maaliin tullaan samaan maaliin kuin kilpasarjat.
Kuntosuunnistuksen maksu 10€/kilpailu.
WC ja pesu
WC:t käytössä paikoitusalueen huoltorakennuksessa ja kilpailukeskuksessa. Huolehdithan hygieniasta! Ei
pesupaikkaa.
Ravintola
Kilpailukeskuksessa on take-away kahvila.
Ensiapu
Kilpailukeskuksessa.
Info
Infopiste on kilpailukeskuksessa ja se avataan kilpailupäivänä klo 9:30.

TERVETULOA!

