KILPAILUKUTSU
Keurusrastit ja AM-pitkä su 8.8.21 klo 11 alkaen
Sarjat: H/D21 ja H/D35-85, H/D12-20, H/D10RR sekä sekä harrastajille H/21 B n. 5 km ja C-sarjat n. 3 km
iästä riippumatta – kuntorastit alueella 11.-15.8.
Osallistumismaksut: H/D21-85 21 € Kuntoradat B/C 18 € ja H/D12-20 14 €, H/D 11€
Ilmoittautumiset: Ilmoittautuneiden määrä voidaan tarvittaessa rajata, jos AVI/liiton ohje niin
määräisi.Ilmoittautuminen IRMAan lauantaihin 31.7. klo 24 mennessä.
Jälki-Ilmoittautuminen: IRMAan korotetuin maksuin tiistaihin 3.8. klo 24 mennessä.
Emit-leimaus: Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava kilpailijan emit-numero. Vuokrakortteja on
etukäteen varattuna tarjolla jonkun verran. Lähtöpaikalla on jonkunverran varaemittejä.
Opastus: Haapamäellä Porin tieltä kohti pohjoista, läpikulku pois vanhan Pihlajaveden tien kautta
Pysäköinti: kisakeskuksella maastossa läpiajotien varressa n. 0,5-0,8 km kilpailukeskuksesta. Levennykset
jätettävä asuntoautoille. Asuntoautopaikkoja n. 1 km päässä kisakeskuksesta molemminpuolin. Läpiajo
asuntoautoilla ei sallitu parkkien aikaan. Kts Opastus-valikosta kulku parkkialueen päihin.
Lähdöt: lähtö1 max 1,5 km lähtö 2 n. 0,5 km -ne tapahtuvat vallitsevan SSL ohjeistuksen mukaan
Kartta: tulostekartta 7/2021 Matti Peltola Mittakaava 1:10000 tai 1:7500 pääsääntöisesti SSL suosituksen
mukaan, käyräväli 5m, kartta muovisuojuksessa. Käytetään A3 ja A4 kokoja.
Rintanumerot: varaudumme alustavasti rintanumeroiden käyttöön – varaa hakaneuloja
Maasto: Hyvin hoidettua metsäyhtiön ja metsäyhtymän keskisuomalaista kangaspohjaista kapeiden soiden
halkomaa talousmetsää.
Kilpailukeskus: Maastossa. Kioski-kahvila, jossa rajatusti kahvia, jääteetä ja pullaa sekä juomia ja
makeisia. Varaa myös varalta käteista sekä hakaneuloja mahdollista rintanumeroa varten. Varaa
myös retkijakkara ja sadeviitta/-suoja. Ei pesua kisapaikalla.
Toimihenkilöt: Kilpailunjohtaja Janne Mörsky , ratamestarit Myllyaho, nuorten radat Matti Peltola, valvoja
Vesa Mäntylä, lasten valvoja Pauli Nokelainen.
Tiedotus: Janne Mörsky 050 5987 484
Kilpailuohjeet: keuruunkisailijat.fi

Majoitus ja oheistoiminta https://www.visitkeuruu.fi/fi/

Suunnistajankauppa-automyymälä paikalla……

Muuta: Suositukset virustartuntojen ehkäisemiseksi.
Kilpailijoiden velvollisuudet (ohjetilanteen mukaan):
Älä saavu kilpailupaikalle flunssaoireisena. Suositus maskin käyttöön kilpailutilanteen ulkopuolella. 2:n
metrin etäisyysuositus voimassa kisan aikana (epidemialääkäriltä suositus)
Tulokset pyritään tuottamaan vain nettiin. Palkinnot pyritään jakamaan kisapaikalla.
Pidä huoli huolellisesta käsihygieniasta ennen lähtöä, maastosta palaamisen jälkeen sekä wc-käyntien
yhteydessä.
Kisatilanteesta huolimatta ei tehdä tungoksia eikä ruuhkia.
Tervetuloa kisailemaan Keuruulle!

Keuruun Kisailijat ry Suunnistus

