KILPAILUOHJEET
14.9.
Kilpailunjohtaja : Janne Mörsky 050 5987484
Ratamestari : Matti Peltola
Valvoja: Vesa Mäntylä
Tuomarineuvosto : Pj Juha Tolonen, Tuomo Marttinen ja Maaret Rantanen
Maastosta : Maastossa on vähänliikennöityjä yksityisteitä ja paljon liikuntaväyliä. Varo
pienliikennettä. Maastossa pitkillä radoilla on mahdollista nähdä jousiampujien käyttämiä
3D-eläintenkuvia varastoituna metsään (ampumaradan takainen rinne). Maastossa on myös
fresbee-golfin heittopaikkoja kartalle kuvattuna.
Asfaltoidun yksityistien ylityspaikkojen kuvausmalli (oikea kuva)

Fresbeen heittopaikka
Kartta : Sivill/Joensuu 7/2019, 1:10 000 / 5m (H/D14-40) 1:7500 (H/D45-85). Kartat ovat
muoveissa joita ei ole saumattu kiinni.
Rastinmääritteet ja Emit : Kilpailussa ei käytetä rintanumeroita. Rastinmääritteet löytyvät
painettuina kartoista, irtomääritteitä ei ole. Tarkista emit-korttisi numero lähtölistasta.
Emit-numerojen muutokset (050-5987484/Janne) viimeistään keskiviikko-illan aikana.
Tarkistuslipukkeeseen kirjoitetaan EMIT-numero. Tarkistuslipukkeet ovat lähdössä. DESIFIOI
KÄDET ENNEN TARKISTUSKORTIN KÄSITTELYÄ.
EMIT-kortin toimivuus: Näet emit-korttisi toimivuuden lähdön nollauksessa. Lähdöissä on n. 15
kpl varaemittejä, jonka saat heti vikatilanteessa.
Lähdöt: Lähtö 1:stä lähtevät kaikki kilpasarjat. Kuntolähtö on Pesuovien päädyssä.
Lähtö 1 kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä
Lähdössä on normaalia enemmän 0-leimasimia. Sinut kutsutaan ja ohjataan omalla lähtöminuutilla
0-leimasimelle. Muista desifinointi ja pidä etäisyydet leveällä lähtöalueella. Lähdöstä on leveä
viitoitus K-paikalle metsään.
Kielletyt alueet : Kilpailuradoille meno on kielletty kisaa ennen. Tonttimaille ja kielletyiksi
merkityille pelloille meno on kielletty. Kielletyllä asfalttitiellä on pakolliset ylityspaikat. VÄISTÄ
LIIKENNETTÄ YLITYKSILLÄ kaikkialla muuallakin yksityisteiden verkostossa.

Verryttely tapahtuu kilpailukeskukseen tulevaa tietä ja siitä Kolhon risteykseltä etelään lähtevää
sähkölinjaa edestakaisin. Katso aluekartta: Verryttely .
Maali : Viimeisiltä rasteilta maaliin johtaa viitoitus, jota pitää noudattaa. Viitoituksella on ulkotulia,
jos sade ja tuuli ei niitä sammuta. Maalilinjalla tapahtuu maalileimaus, jonka jälkeen urheilijat
siirtyvät viitoitusta eteenpäin tulojärjestyksessä leimantarkistukseen. Mahdolliset epäselvyydet
leimauksissa käsitellään välittömästi.
Keskeyttäneet : Keskeyttäneiden on ilmoittauduttava maalihenkilökunnalle.
Palkintojen jako : Keski-Suomen aluemestaruusmitalit jaetaan hiljaisesti infosta. Määrät
ratatiedoissa netissä ja tulostaululla. Palkinnot jakaa kaupungin vapaa-ajan j. Heli Peltola.
Kahvila : Mahdollisuus take away-kahvin, pullan, patukan sekä juomien ostoon. Pyri varaamaan
tasarahaa ostoksiin. Kahvilan yhteydessä info/am-mitali-piste.
Ensiapu : Ensiapu sijaitsee maalissa
WC : Sijaitsee punaisen puisen päärakennuksen pohjoispäässä. Muista hygienia.
Peseytyminen : Järjestäjällä ei ole pesupaikkaa. Kaupunki on järjestänyt omatoimisen saunatilan
peseytymiseen. Jätäthän nastarit ovella kivetykselle.

Erityisohjeet virustartuntojen ehkäisemiseksi.
Kilpailijoiden velvollisuudet:
Älä saavu kilpailupaikalle flunssaoireisena.
Ota kisakyydeissä huomioon virustilanteen vaatimat ohjeistukset, käytä kimppakyytiä jos se on
turvallista. Kisa-alueelle ei saa saapua kilpailuun osallistumattomia, pois lukien mahdolliset
huoltajat.
Pyri viettämään kisapaikalla mahdollisimman lyhyt aika. Pyri poistumaan sujuvasti maaliin
saavuttuasi.
Huolehdi turvaväleistä. Siirtymissä oikeanpuoleinen liikenne.
Pidä huoli huolellisesta käsihygieniasta järjestäjien ohjeiden mukaan ennen maastoon lähtöä,
maastosta palaamisen jälkeen sekä wc-käyntien yhteydessä.
Pyri myös suorituksen aikana välttämään kasvojen koskettamista.
Kisatilanteesta huolimatta ei tönimisiä, ruuhkia. Pyri leimaamaan koskematta leimasimeen ja siirry
välittömästi pois rastirakenteen luota leimattuasi.
Järjestäjän toimenpiteitä kilpailijoiden suojaamiseksi:
Käsien desinfiointi ennen lähtöä ja maaliin saavuttua.
Nollaleimasimien ja maalileimasimien säännöllinen desinfiointi kisan aikana.
Väljyys lähtöpaikalla ja maalialueella. WC-tiloja desinfioidaan kisan aikana.
Ylimääräisiä houkutuksia jäädä viettämään aikaa ei kisapaikalla ole. Ravintolasta voi ostaa take
away -tuotteita tasarahalla. VARAA 1,2, JA 5 EUROSIA MUKAAN.
Lämpimästi tervetuloa kisailemaan Keuruulle!
Keuruun Kisailijat

