101-vuotiaan KEURUUN KISAILIJOIDEN KEURUSRASTIT 2015 ,
KILPAILUOHJEET
Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja järjestäjän ohjeita.
KILPAILUJEN JOHTO
Kilpailunjohtaja Janne Mörsky
Ratamestarit Juhani Kiltinen ja Lasse Myllyaho, lasten Pauli Nokelainen
Tulospalvelu Keukin tulospalvelu ja iltarastiryhmä
Valvoja Vesa Mäntylä
Tuomarineuvosto pj. _______________ jäsenet _________________________
KARTTA
Kartan mittakaava on 1:10 000. Käyräväli on 5m. Kartta on päivitetty 5/2015
Koko A4. RR- ja TR-radoilla max. A5-koko.
MAASTO
Alue on puolustusvoimien entistä harjoittelualuetta, maaston käyttö näkyy
maapohjassa paikoin pioneeritoiminnan harjoittelun mm. lohkarekivinä,
kulkemisen ja leiriytymisen jälkinä. Muutoin maasto on tyypillistä
keskisuomalaista kangasmaastoa. Hakkuujätettä on hyvin vähän. Kulkukelpoisuus
on pääasiassa hyvää, paikoin kallio- ja kivipohja on liukasta.
KIELLETTYJÄ ALUE vesilintujen pesintäalue on Pahalammen rannassa, mikä on
merkitty kilpailukarttaan. Entiseltä harjoitusalueelta löytyviin ampumalaitteisiin,materiaaleihin ja tuntemattomiin esineisiin koskeminen on kielletty.
RASTIT : Ydinalueella on rastipisteitä lähekkäin, tarkista koodi huolellisesti.
KILPAILUKESKUS TULOTIEN PÄÄSSÄ – VARO LIIKENNETTÄ !!!
LÄHTÖPAIKOILLE KULKU EHDOTTOMASTI TIEN REUNASSA
OPASPAALU JA MALLIRASTI
Opaspaalu, testi-0-leimasin ja mallirasti ovat kilpailukeskuksessa Infon
läheisyydessä.
INFO sijaitsee kilpailukeskuksessa päärakennuksen takakulmalla olevassa
katoksessa. Sieltä saa Rastirallin ja kuntoratojen rintalapun lähtöä varten.
RASTIRALLIIN ja KUNTOSARJAAN ilmoittaudutaan infossa, maksu 5/10 € tai
Keuki:n Rastipassilla (0€) Emit-vuokra 3 €. Jokainen rallaaja ja kuntoilija saa

nimellisen rintalapun, jolla järjestäjä osaa lähettää osanottajan nollaleimasimesta
ja ohjaa ns. iltarastimaaliin. Katso Rastirallin erillisohjeet alempana
kilpailuohjeessa. Tulokset tulevat illalla nettisivuille.
VUOKRA-EMITIT lunastetaan infosta, hinta 3€. Vuokrakorttien palautus myös
infoon, maalissa ei kerätä vuokrakortteja pois. Palauttamatta jääneestä
vuokrakortista peritään 50€.
TARVIKKEET
Kartta on muovikotelossa. Rastimääritteet ovat painettuina karttoihin, ei
irrallisia määritteitä.
Rintanumerot on käytössä kaikissa sarjoissa. Rintanumerot ovat
kilpailukeskuksessa, tulostaulun läheisyydessä. Kuntosarjassa infosta nimellinen
rintanumero, jolla ohjataan iltarasti-koneelle luentaan maalissa.
Emit-tarkistusliuskat ovat lähtöpaikoilla. Pahviliuska ei ole pakollinen, mutta
siihen jää varmistusjälki leimasimista rasteilla siltä varalta, että emit-kortin
sähköinen muisti ei toimi. Kirjoita KILPAILUNUMERO emit-tarkistusliuskaan.
LÄHDÖT (KLO 11.00 ALKAEN)
Lähtö 1. Sarjat H/D16 ja ylöspäin (PAITSI KUNTOSARJA)
Matkaa lähtöön kilpailukeskuksesta n. 0,4 km. Opastus alkaa opaspaalulta
tulotien suuntaan (kaakko).
Lähdössä kartan saa ottaa lähtöhetkellä
Lähtö 2. Matka n. 0,3 km. Opastus alkaa opaspaalulta. Lähtö 2 pohjoisen
suuntaan.
Sieltä lähtevät sarjat: H/D14, H/D13, H/D12, H/D12TR, H/D10RR sekä
RASTIRALLI
·

RASTIMÄÄRITTEET ovat kartassa (myös TR-radoilla).

·

LÄHDÖSSÄ RR-SARJA saa kartan 2 min. ennen lähtöä ja muut alle 14v
1min. ennen lähtöä.

·

Rastireittirata (samalla Rastiralli) on merkitty valkoisella yhtenäisellä
siimarilla.

Lähtö 3 Kuntorastit sijaitsee Hirviammuntaradan ampumakatoksella (2.
pohjoisesta päin oleva rata) 0,1 km infosta itään. Lähdöt 11.30-13.00.

RASTIRALLIN LÄHDÖT KLO 11.35-12.30 LÄHTÖ 2:STA
Rastiralliin infossa ilmoittautuneet saavat NIMELLISEN RINTANUMERON, jolla
pääsevät lähdöstä 2 kiertämään Rastireitti-radan kilpasarjalaisten jälkeen
(rintanumeroa ei tarvitse palauttaa maalissa). Rastirallissa voi käyttää samaa emitkorttia, jota on käytetty kilpailussa. Uusia emit-kortteja saa vuokrattua infosta.
Rastirallilaiset voivat kiertää radan yhdessä vanhempien tai kaverin kanssa.
Rastirallilaiset tulevat samaan maaliin kuin kuntosarjat. Maalissa rastirallilaisilla on
oma iltarasti-koneen emit-lukupiste.
Järjestäjät ohjaavat NIMELLISEN RINTANUMERON perusteella maaliintulijat oikealle
lukupisteelle ja kirjaavat nimen tietokoneelle.
MAALI
Maalissa on maalileimaus, jonka jälkeen erillinen leimanpurku ja -tarkistuspiste.
Rintanumerot palautetaan maalissa itse keräilylaatikkoon.
Keskeyttäneet ilmoittautuvat maalissa.
PUKEUTUMINEN, PESU JA WC:T
Pukeutuminen maasto-olosuhteissa ja WC-tilat ovat kilpailukeskuksessa, opastus
opaspaalulta. Pesu Keuruun Uimahallilla, sisäämeno länsipäädyn puoleisen parkin
ovesta. Sijainti on keskusurheilukentän lounaisreunassa, käynti siis länsipäädystä.
SUUNNISTUSKENGILLÄ EI SISÄLLE, jätä ne kivetyksille.
KAHVILA
Kahvio on laajassa sadekatostilassa kilpailukeskuksessa. Ei yleisövesipisteitä
tarjolla.
ENSIAPU
Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa. Keuruun Terveyskeskuksen päivystys
sunnuntaisin klo 10-16.
PYSÄKÖINTI
Kilpailijoiden pysäköinti kilpailukeskuksessa ja osin tienvarsipysäköintinä
pysäköintialueen tilanteen mukaan.
Ei pysäköintimaksua.
PALKINNOT
Palkinnot jaetaan kilpailukeskuksessa kuulutuksen mukaan. RR-sarjoissa
palkitaan kaikki kilpailijat.
TERVETULOA KEURUUN RASTEILLE!
KEURUUN KISAILIJAT

LISÄINFO: KUNTORADAT (LÄHTÖ 3)
Rata A 5,0 km
Rata B 3,2 km
Rata C 2,1 km
Lähdöt klo 11.30-13 (lähtö 3)
Ilmoittautuminen Infoon, josta nimellinen rintanumero. Lähdöt
kuntoradalle Infon läheisyydestä entiseltä Hirviammuntakatokselta,
Lähtö 3:n 0-leimasimelta. Kartan saa vasta lähtöhetkellä ja karttaa ei saa
esittää kilpailijoille. Maastoon pääsevät vain nimellisen rintanumeron
lunastaneet kuntoilijat (tiedämme ketä maastossa on).
Maalissa kuntoilijat ohjataan iltarastimaaliin nimellisen rintanumeron
perusteella.
Tulokset tulevat illalla nettiin www.keuruunkisailijat.fi kisasivulle.
Arvonta kuntoilijoiden kesken. Pesu Uimahallilla avoinna.
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