Tuplasprintti 31.7.2021
Seinäjoki Areena

KILPAILUOHJEET
Tuplasprintti on avoin, kaksiosainen sprinttisuunnistuskilpailu. Kilpailussa
noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita.

Sarjat, matkat, rastien lukumäärä ja lähdöt

Erillinen sivu
Kartta
Kilpailukartta on tulostekartta 6/2021, päivitysTimo Joensuu, mittakaava 1:4000,
käyräväli 2,5 m. Kartat ovat muovikotelossa. Lähdössä kilpailija on itse vastuussa
oikean kartan ottamisesta.
Karttoja ei kerätä pois maalissa aamupäivän kisan jälkeen. Suunnistuksen lajisäännön
mukaan kilpailijat eivät saa näyttää kilpailukarttaa ja rataa kilpailijoille eikä huoltajille
ennen iltapäivän viimeistä lähtöä. Toivomme kilpailijoilta reilua peliä ja edellä mainitun
säännön kunnioittamista.
Rastit
Rastit ovat mallirastin mukaisia. Mallirasti ja Emit-kortin tarkistus sijaitsevat opaspaalun
vieressä.
Rastimääritteet
Rastimääritteet ovat kartassa ja saatavina irrallisina lähtöpaikoilta.
Kilpailunumeroita ei käytetä.

Maasto
Kilpailumaasto koostuu liikerakennusalueesta ja kaupunkiasutusalueesta, jossa on
runsaasti vehreää puistoaluetta. Jalkinesuositus on lenkkitossut, nastareiden käyttö on
kiellettyä.
Kaupunkiasutusalueella runsaasti ajoratoja sekä pyöräteitä – paikallisliikennettä –
tarkkaavaisuutta ja varovaisuutta!
Kielletyt alueet
Lajisäännön 3.631 mukaisesti sprinttikilpailussa sprinttikarttaan kulkuesteenä tai
kiellettynä alueena kuvattuna kohdetta ei saa käyttää kulkureittinä eikä tällaista
kohdetta saa myöskään ylittää, alittaa, mennä läpi eikä muullakaan tavoin käyttää.
Talojen pihapiirejä on kuvattu kielletyn alueen värillä (ISOM 528.1) eli nk. tonttivihreällä.
Kilpailumaastossa liikkuminen ennen kilpailusuoritusta on kielletty. Kisojen aikana
kilpailualueella on järjestäjien valvontaa.
Verryttely on sallittu lähtöviitoituksilla.
Kielletyt kohteet sprinttikartalla

Emit-leimaus ja kortit
Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Kilpailija on itse vastuussa Emitkorttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää järjestäjille ilmoittamaansa kilpailukorttia.
Emit-kortteja on vuokrattavissa Info-pisteestä 5 € hintaan. Palauttamattomasta Emitlainakortista peritään 70 € korvaus kilpailijan edustamalta seuralta. Emit-numeron
vaihdosta perimme 3 €.
Emit-muutokset maksuineen on selvitettävä Info-pisteessä viimeistään klo 10:30.
H/D 8–12 sarjoissa kilpailijaa ei hylätä puuttuvan leiman johdosta. Jokaisesta
puutuvasta leimasta lisätään kilpailijan loppuaikaan 10 min aikasakko.

Lähdöt ja lähtöajat
Lähtöajat ovat nähtävissä kisasivuilla.
Aamupäivällä on yksi lähtöpaikka, Lähtö 1 Lähtöpaikalle on sinikeltainen viitoitus ja
opasteet opaspaalulta, matkaa 700 m.
Iltapäivällä on kaksi lähtöpaikkaa, Lähtö 1, sinikeltainen viitoitus matkaa 850 m. Lähtö
2 lähtöpaikalle punakeltainen viitoitus matkaa 800 m. Opasteet alkavat opaspaalulta.
Lähtöpaikat ovat sarjoittain nähtävissä kisasivuilla.
Aamupäivän ensimmäinen lähtö on klo 11:00 ja iltapäivällä klo 14:00, lähtöväli 1 min.
Lähtö tapahtuu lähtökellon mukaisesti.
Emit-tarkistusliuskat ovat saatavissa lähtöpaikoilta.

Toiminta lähdössä
4 minuuttia ennen lähtöä – kilpailijat kutsutaan lähtökarsinaan, tarjolla rastimääritteet
3 minuuttia ennen lähtöä – nollaleimaus ja mallikartta
2 minuuttia ennen lähtöä – keskitytään suoritukseen
1 minuutti ennen lähtöä – kilpailijat siirtyvät kartoille, kartan saa ottaa lähtöhetkellä.
Mallikartta on nähtävillä vain lasten sarjoissa. Sarjoissa H/D10 sekä H/D 8 S sarjassa
kilpailija saa katsoa karttaa -2 min ennen lähtöhetkeä. HD12-sarjalaiset saavat kartan 1
minuutti ennen lähtöä. Kilpailija saa tarvittaessa opastusta kartan suuntaamisessa ja
rastimerkinnöistä. K-piste on merkitty rastilipulla.

Maali
Maaliintulossa käytetään Emit-maalileimausta, jolloin kirjautuu maaliintuloaika, tämän
jälkeen opastuksen mukaisesti Emit-kortin tarkistukseen lukulaitteelle katokseen.
Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin.
Huomio! Sarjoissa, D60, D65, D70, D75, H70, H75, D80 ja H80 ja kuntosarja, käytetään
etämaalia. Etämaalilta kilpailijan on tultava Emit-purkuun (matka n.200 m)
kilpailukeskuksen tulospalveluun.
Aamupäivän kilpailun maali sulkeutuu klo 13:10 ja iltapäivän kilpailun maali sulkeutuu
klo 16:10.
Keskeyttäneet
Keskeyttäneen kilpailijan on tultava maalin kautta, leimattava normaalisti ja
ilmoittauduttava tulospalveluun maalissa.
Tulokset
Tulokset ovat nähtävissä kisasivuilla, kisasivuilla on myös linkki Online-tuloksiin.
Kisasivuilta on myös nähtävissä iltapäivän lähtöajat.
Palkinnot
Palkinnot jaetaan iltapäivällä molempien osakilpailun yhteistulosten perusteella.
Palkinnot voi noutaa yhteistulosten selvittyä infosta.
Kuntosuunnistus
Kuntosuunnistukseen ilmoittaudutaan Info-pisteellä. Maastoon lähtöaika iltapäivällä klo
14–15.
Karttamaksu on 10 €, maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä: käteinen, liikunta- ja
kulttuurisetelit, pankkikortti.
Kuntosuunnistus toteutetaan Kuntorastien periaatteella; oma lähtö- ja maalileimaus.
Kuntosuunnistuksessa on etämaali, leimojen tarkistus kilpailukeskuksessa.
Tulokset ovat nähtävissä Online Rastilippu.fi-sivuilla. Palkintoja ei jaeta.

Saapuminen kilpailukeskukseen ja pysäköinti
Kilpailukeskuksena toimii Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, 60320 Seinäjoki.

Kilpailukeskukseen saavutaan autoilla liikenneopasteiden mukaisesti
Jouppilantien ja Tiedekadun risteyksestä, navigointiosoite on Tiedekatu 1, 60320
Seinäjoki. Opasteet paikalla klo 9.00.
Huom ! Suupohjantieltä saapuvat, älkää kääntykö Frami-pysäköintiin, seuraa
rastilipulla varustettua opastusta.

Muuten kilpailukeskukseen saapuvia pyydetään saapumaan Kirkkokadulta
kilpailukeskukseen.
Ei pysäköintimaksua.
Info
Info-piste avataan kilpailupäivänä klo 09:30. Infossa hoidetaan lähtöluettelon virheet,
Emit-muutokset, Emit-korttien vuokraus ja mahdolliset muut asiat.
Ensiapu
Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa. Maastossa ei ole ensiapupistettä.

Kilpailukeskustoiminnot
Kilpailussa on käytössä supistetut toiminnot:
Ei peseytymis- eikä pukeutumistiloja.
Tulostaulua ei ole.
Muksulaa eikä koiraparkkia ole.

WCt bajamajoissa, käsidesi!
Kahvila Take away-periaatteella.
Raikasta hanavettä tarjolla.

Kilpailunjohtaja
Timo Svahn, 0405845567
Ratamestarit
Jukka Vainionpää
Jukka Aho
Valvoja
Heikki Linna, Rastiketut

Tuomarineuvosto
Puheenjohtaja

Antti Iivari

Rasti-Kurikka

Kilpailijat ja yleisö eivät ole vakuutettuja järjestäjien taholta.

Rasti-Jussit toivottaa kaikille kilpailijoille menestystä kilpailuun.

