24. KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNISTUS 
KEURUULLA 6.10.
KILPAILUOHJEET (alustava, lopullinen kilpailukeskuksessa)

Kisaisäntä: Keuruun kaupunki
Kilpailunjohtaja: Janne Mörsky
Valvoja: Seppo Nieminen HU
Ratamestariryhmä: Janne Mörsky, Lasse Myllyaho, Timo Ahonen 
Tulospalvelu: Mörsky ja Alamäki juniors, opetellaan uutta E-results-viestiohjelmaa 
Tuomarineuvoston pj.: Ilpo Liimatainen, Saarijärvi 
Tuomarineuvoston jäsenet: ________________________________________
Säännöt: Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä lisättynä järjestäjien antamilla ohjeilla. 
Kartta: Tulostettu suunnistuskartta 1:5000 5/2013 on muovisuojuksessa. J Vilkkilä.
Kielletyt alueet: Katso mallikarttaa, läntinen pelto ja kartan keskellä aukko, jossa polut luvallisia kartan mukaisesti
Emit: Kilpailija tarkistaa oman Emit-numeronsa lähtöluettelosta kilpailukeskuksessa. Mikäli 
numero ei ole oikea, ilmoitus infoon. Vuokraleimasin saa lunastaa infosta. Leimasimen vuokra on 4 €. Kadonneesta kortista veloitetaan 65 €. 
Kilpailunumerot: Kilpailunumerot ovat noudettavissa joukkueittain infosta. Omat hakaneulat mukaan. Esim. 124 on 1-osuuden joukkue 24. Laita numero emit-tarkistusliuskaan, jos joudutaan käsiajanottoon.
Juoksujärjestysmuutokset:
Muutokset ilmoitetaan infosta saatavalla lomakkeella viimeistään lauantaina klo 
12 mennessä Janne Mörsky 050 5987 484 morsky@wippies.fi. Vain sairastodistus kelpaa sunnuntaina tai sääntöihin liittyvä peruste, valvoja hylkää tai hyväksyy.
Lähtö: 1-osuuden kilpailijat kokoontuvat kartoilleen klo 13.45. Kartan saa avata vasta 
lähtöhetkellä. 1-osuuden yhteislähtö on klo 14.00 kentältä
Rastit: Mallirasti kilpailukeskuksessa opaspaalun läheisyydessä. Mallirastilla voit tutustua Emit-leimaukseen. 
Sarjat ja matkat: Kilpailu suunnistetaan kuntajoukkuein. Kunta voi osallistua usealla joukkueella. Joukkueessa pitää olla vähintään kaksi nais- tai tyttösuunnistajaa. 

Osuuksilla 1,4,5 ja 6 on hajonnat.   Osuuksilla 1 ja 6 käytetään samoja hajontaratoja keskenään. Osuuksilla 4 ja 5 käytetään samoja hajontaratoja keskenään. 
Puulaakisarja: Puulaakiin voi ilmoittautua puulaakisarjaan, johon voivat osallistua harrastesuunnistajat. Osuudet ja matkat ovat samat kuin kuntasarjassa. Puulaakisarjassa ei ole ikärajoituksia. Paras joukkue palkitaan.
Maali: Maalissa käytetään Emit-maalileimausta. Osuuksilla 1-5 kerätään kartat pois. 
Keskeyttäneet:
Keskeyttäneiden on tultava maalin läpi. 
Kilpailukeskus: 
Keuruun vanhalla kentällä Jäähallin vieressä. Paikoitus Jäähallin hiekkakentällä, johon ajo työväentalon kohdalta Teboilille menevällä kadulla.
Ensiapu: 
Löytyy kilpailukeskuksesta. 
Peseytyminen: 
Pukuhuonetiloissa Jäähallin huoltorakennuksessa (jääpelitilanteen mukaan) tai uimahallilla.Uimahalli on n. 300 m. kaakkoon yleisurheilukentän eteläpään puoleiselta ovelta sisään. Suunnistuskengät on jätettävä ulos. 
Kisakahvila: Kilpailukeskuksessa. Eväspussin tilanneet joukkueet voivat noutaa eväspussin kahvilasta rintanumeron esittämällä. 
Palkinnot: Jaetaan tulosten selvittyä. Kiertopalkinto ja plaketit jaetaan kuntasarjassa. Molemmissa sarjoissa palkitaan myös kolme parasta joukkuetta muistopalkinnoin. 
Tulokset: 
Keuruun Kisailijoiden kotisivulta. 
Www.keuruunkisailijat.fi/suunnistus
Suunnistusriemua ja onnea matkaan! 
KEURUUN KISAILIJAT JA KEURUUN KAUPUNKI



