24. KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNISTUS
KEURUULLA 6.10.2013 klo 14

Tänä vuonna Keski-Suomen maakuntasuunnistus kisataan Keuruun keskustassa Seiponmäen maisemissa.
Kilpailuna maakuntasuunnistus on pr-tapahtuma, johon voivat ottaa osaa kaikki Keski-
Suomen maakunnan ja myös kaikki Keski-Suomen suunnistusalueen seurojen kotikunnat.
Kilpailu kilpaillaan kuuden hengen viestijoukkueissa joko pääsarjassa tai ”puulaakisarjassa”.

Sarjat ja matkat: Kilpailu suunnistetaan kuntajoukkuein. Kunta voi osallistua usealla joukkueella.
Joukkueen voi nimetä myös kuntanimen jälkeen kaupunginosa- tai kyläjoukkueeksi.
Esim. Jyväskylä 5, Vaajakoski, Jämsä 2, Kaipola. Joukkueessa pitää olla vähintään kaksi nais tai
tyttösuunnistajaa.
Kuntajoukkueessa saavat suunnistaa ao. kunnassa kilpailupäivänä kirjoilla olevat henkilöt.
Kuntaa voi myös edustaa henkilö, joka on syntynyt kyseisessä kunnassa. Suunnistaja voi itse
valita edustaako syntymäkuntaansa vai ao. kuntaa, jossa on kirjoilla kilpailupäivänä.

Osuudet 		Osanotto-oikeus 		Luonne
1. osuus 		kaikki sarjat 			15 min / vaikea
2. osuus 		D, -H17, H40- 		15 min / vaikea
3. osuus 		-D14, -H14, D40-, H60- 		10 min / helppo
4. osuus 		D, -H16, H50- 		15 min / keskivaikea
5. osuus 		D, -H16, H45- 		15 min / keskivaikea
6. osuus 		kaikki sarjat 			15min / vaikea
(-H17 tarkoittaa alle 17 v. pojat vuonna 2013, D40- tarkoittaa yli 40 v. naiset vuonna 2013.)
Voittajajoukkueen ihanneaika on 1 h 25 min.

Puulaakisarja: Kilpailun ulkopuolella voi ilmoittautua puulaakisarjaan, johon voivat osallistua
harrastesuunnistajat. Puulaakisarjassa ei ole ikärajoituksia.

Osanottomaksut: 78 euroa / joukkue. Osallistumismaksut maksettava ilmoittautumisen yhteydessä tilille Keuruun Kisailijat ry tilille Keuruun Kisailijoiden tilille 476210-221968.
Osanottajat voivat tilata eväspaketin 7 euroa / paketti, maksu osanottomaksun yhteydessä.

Ilmoittautumiset: Sähköpostitse la 28.9.  klo 13 mennessä Pirilän formaatissa
osoitteeseen morsky@wippies.fi .  Alla malli:

Sarjanimi (Kunta/Puulaaki),0, Joukkueen nimi, Joukkuenro
1. osuuden nimi,E-koodi
2. osuuden nimi,E-koodi
..
..
Viim. osuuden nimi,E-koodi 


Emit-leimaus kaikissa sarjoissa. Emit-kortin numero
ilmoitettava. Emit-kortin vuokra 4 €. Ei jälki-ilmoittautumisia.

Opastus: Keuruulta lähtevältä Multian tieltä, n. 300 m Nesteen kiertoliittymästä pohjoiseen. Opasteet paikoillaan klo 11.00.

Kilpailukeskus: Keskustan Urheilukenttien alueella

Paikoitus: Kilpailukeskuksen läheisyydessä

Lähtö: 1-osuuden yhteislähtö klo 14.00 (huom. AV-ryhmän testit aamulla Jyväskylässä)

Maasto: Pääosin hyväkulkuista kangasmaastoa, jossa pururata polkuverkostoineen. 

Kartta: Suunnistuskartta 5 / 2013 (päiv.), 1:5000, tulostekartta on muovikotelossa.

Muksula: Kilpailukeskuksessa ei ole muksulaa.

Peseytyminen:  Hallin päädyssä olevat peseytymistilat

Ravintola: Kilpailukeskuksessa on kisakahvio, josta saa pikkupurtavaa.

Toimihenkilöt: Keuruun Kisailijat ry ja Keuruun kaupunki

Tulokset: www.keuruunkisailijat.fi

Tiedottaja:  Janne Mörsky morsky@wippies.fi 050 5987 484

Palkinnot: Kuntajoukkueet kilpailevat kiertopalkinnosta ja se luovutetaan vuodeksi nopeimmalle
joukkueelle. Kolme parasta joukkuetta palkitaan. Voittajajoukkueen jäsenille jaetaan muistoesineet.
Puulaakisarjassa palkitaan voittajajoukkue.

TERVETULOA!

KEURUUN KAUPUNKI JA KEURUUN KISAILIJAT

