
Kilpailuohjeet  
E-P:n aluemestaruusyökilpailu 4.9.2020 Ilmajoella Palonkylässä 

SÄÄNNÖT: 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n ja EpSu:n sääntöjä sekä järjestäjän antamia ohjeita. 

KILPAILUKESKUS: 
Kilpailukeskus sijaitsee Ilmajoella Palonkylän koululla osoitteessa Koulukuja 2, 60800 Ilmajoki. Pysäköinti 
kilpailukeskuksen vieressä koulun kentällä. Opastus alkaa Kantatie 67 Siltalan risteyksestä ja Alaaseltatieltä. 

KARTTA: 
Tulostekartta 7/2020. Mittakaava 1:7500 tai 10:000, sarjakohtaiset mittakaavat ja matkat erillisessä liitteessä, käyräväli 
2.5m. Kartan koko A4. Kartta on muovikotelossa. Karttoja ei kerätä maalissa. Maalin saapuneet kilpailijat eivät saa 
näyttää karttoja kilpailijoille, joilla on suoritus vielä edessä.  

RASTIMÄÄRITTEET: 
Rastimääritteet tulostettu karttaan, ei irrallisia määritteitä. 

LÄHTÖ: 
Ensimmäinen lähtö klo 21.30, matkaa lähtöpaikalle 1100 m, koko matka tietä pitkin. Viitoituksena nauha ja tienvarteen 
sijoitetut ulkotulet. Kaikki sarjat käyttävät samaa lähtöpaikkaa. 

Lähdön toiminta sarjat H/D16- 

• Kilpailija kutsutaan nimellä lähtökarsinaan neljä minuuttia ennen lähtöaikaansa. Emit-kortin numeroa ei 

tarkisteta. 

• Kolme minuuttia ennen lähtöä tehdään Emit-kortin nollaus. 

• Kilpailukartta on nähtävillä kaksi minuuttia ennen lähtöä. 

• Minuuttia ennen lähtöhetkeä kilpailija siirtyy oman karttasangon viereen. 

• Kartan saa ottaa lähtöhetkellä. Kilpailijan vastuulla on, että ottaa oman sarjan kartan. Lähdöstä on 

viitoitus K-pisteelle 80m. 

  
Lähdön toiminta H/D12-14 

• 4 minuuttia ennen lähtöä kilpailija kutsutaan nimellä lähtökarsinaan. Emit-kortin numeroa ei tarkisteta. 

Mallikartta nähtävillä. Karttaan on merkitty K-piste= lähtökolmio. 

• 3 minuuttia ennen lähtöä tehdään Emit-kortin nollaus. 

• 2 minuuttia lähtöön 

• 1 minuutti ennen lähtöhetkeä kilpailija siirtyy oman karttasankonsa viereen. H/D 12 ja 

14 sarjalaiset saavat ottaa kartan ja voivat alkaa tutustua rataansa. 

• Lähtökellon piippauksesta alkaa kilpailusuoritus. K-pisteelle 80m. 

Lähtöajat nähtävillä Rasti-Jussien www-sivuilla ja kilpailukeskuksessa.  

K-PISTE: Merkitty karttaan kolmiolla ja maastoon rastilipulla.  
 

EMIT-KORTIT/TARKISTUSLIUSKAT 
Kilpailija on velvollinen tarkistamaan emit-numeronsa lähtöluettelosta sekä korttinsa toimivuuden mallirastin luona. 
Tarkistusliuskoja saatavana lähtöpaikalla. 



KILPAILUNUMEROT: 
Kilpailussa ei käytetä kilpailunumeroita. 

MAALI: 
Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Kisassa käytetään ns. etämaalia. Etämaalista matkaa kilpailukeskuksena 
toimivalle Palonkylän koululle on noin 350 metriä. Kilpailukortit luetaan kilpailukeskuksessa. 

KESKEYTTÄNEET: 
Keskeyttäneen kilpailijan tulee leimata myös maalilla ja ilmoittautua leimantarkistukseen. 

TULOKSET: 
Online tulokset Rasti-Jussien www-sivuilla. 

PALKINNOT: 
Kunkin sarjan kolme parasta palkitaan Am-mitalein. Mahdolliset kisan ulkopuoliset sarjansa voittaja palkitaan mikäli 
”näyttää kaapinpaikan” sarjansa am-mitallisteille. 
Palkintojen jako tulosten selvittyä, nouto Infosta sarjoittain tulosten selvittyä. 
Noutamatta jääneitä palkintoja ei postiteta. 

WC: 
Sisällä koulukeskuksessa. 

RAVINTOLA: 
Ravintola kilpailukeskuksessa.  

ENSIAPU: 
Kilpailukeskuksessa päivystää ensiapu. 

INFO: Kilpailukeskuksessa 

TOIMIHENKILÖT: 
Kilpailunjohtaja          Heikki Koskela         040-5904265        
Pääratamestari           Hannu Nikkola 
Tulospalvelu               Jukka Aho 
Tiedottaja                   Ilkka Ruokola   ilkka.ruokola@ruokola.com  
Kilpailun valvoja         Jouni Pikkumäki RasKu 
Tuomarineuvoston pj. Jarkko Lauronen, LaihLU 

KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMAT LISÄOHJEET KILPAILIJOILLE  

• Jos itsellä tai läheisillä on hengitystieoireita, älä tule paikalle.  

• Autokuntiin mielellään vain saman perheen jäseniä huomioiden henkilöiden lähtöajat 

• Tapahtumaan osallistumattomien henkilöiden ei tulisi saapua tapahtumaan 

• Ei pesupaikkaa eikä tulostauluja 

• Muista turvaväli kanssakilpailijoihin ja järjestäjiin sekä käsidesin käyttö 

 • Älä vietä tarpeettomasti aikaa kilpailukeskuksessa. Ravintolassa suositaan take away-mallia.  


