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Kilpailuohje  

Oravapolkukilpailu su 2.8.2020 henkilökohtaiset matkat 

Lopulliset kilpailuohjeet on nähtävillä Saarijärven Pullistuksen kotisivuilla. 

 

Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita sekä ohjeita 
koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. 

 

Kilpailun organisaatio 

Kilpailun johto: Ilpo Liimatainen 045 210 6007 

Ratamestariryhmän johtaja: Jaana Tissari 

Tulospalvelu: Timo Kulmala 

Info: Tiina Kulmala 

Tiedotus: Arja Niskakangas 

Valvoja: Eero Vartiainen 

Tuomarineuvosto: 

 

Kilpailukartta 

Kilpailukartta on päivitetty 7/2020 . Kartan mittakaava on 1:7 500. Käyräväli on 5m. Kartan koko 
on A4. 

Rastimääritteet 

Rastimääritteet ovat kartassa. Irrallisia rastimääritteitä ei ole. 

Maasto 

Kilpailu käydään pääosin hyväkulkuisessa kangasmaastossa. Polkuja on alueella runsaasti. Maassa 
on paikoin hakkuutähdettä.  

Matkat  

H16 3,8 km 14 rastia 

D16  3,5 km 11 rastia 

H/D14 2,3 km 10 rastia 
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H/D12 1,7 km 8 rastia 

H/D12TR 1,7 km 8 rastia 

H/D10RR 2,3/1,5 km 5 rastia 

H/D8RR 2,3/1,5 km 5 rastia 

Kilpailunumerot 

Kilpailunumerot eivät ole käytössä. 

Peseytyminen ja WC 

Ahvenlammen uimaranta ja WC:t käytössä. 

Mallirasti 

Mallirasti, jossa voi testata emit-kortin toimivuuden, on kilpailukeskuksessa. 

Emit-kilpailukortit 

Kilpailija tarkastaa emit-korttinsa numeron lähtöluettelosta. Jos numero ei täsmää, kilpailijan tulee 
selvittää asia infossa. Lainakortin (hinta 5€) voi noutaa infosta, jonne se on myös palautettava 
kilpailun jälkeen. Palauttamattomasta kilpailukortista peritään 70 euron maksu. Kilpailija on itse 
vastuussa emit-korttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää ilmoittautumisessa mainittua 
kilpailukorttia.  

Emit-tarkistusliuskat 

Emit-tarkistusliuskoja on saatavilla lähdössä. Kilpailija merkitsee emit-korttinsa numeron 
tarkistusliuskaan ja on vastuussa tarkistusliuskan kiinnittämisestä ja sen kiinni pysymisessä. 

Lähtö 

Lähtöön on matkaa 1,3 km. Viitoitus lähtöön alkaa kilpailukeskuksesta. Viitoitus on merkitty puna-
keltaisella kuitunauhalla. Lähtöviitoitukselta ei saa poiketa. 

K-piste on lähtöpaikalla. Lähdön tarkemmat ohjeet ovat kilpailuohjeen lopussa.  

Kielletyt alueet 

Kartalla vihreällä merkityt pihamaat ovat kiellettyä aluetta. Kilpailualueella on kaksi hakkuuaukkoa, 
joissa on vastaistutetut taimet. Näiden aukkojen läpi kulkeminen on kielletty. Aukkojen laidalla 
kulkevia polkuja sen sijaan saa käyttää.  

Kilpailumaastoon ei saa mennä ennen kilpailusuoritusta tai sen jälkeen. Huomioi, että jos saavut 
kilpailukeskukseen jo aikaisemmin päivällä järjestettävän pyöräsuunnistuksen aikaan, sen 
lähtöviitoitus on kielletyllä alueella.  

Viimeinen rasti 
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Viimeinen rasti on sama kaikilla kilpailijoilla. Viimeisellä rastilla on sekä leimasin numero 100 että 
leimasin RR5. Kilpailija voi leimata kummalla tahansa leimasimella. 

Maali 

Kaikki saapuvat samaan maaliin, johon johtaa viitoitus viimeiseltä rastilta. Kilpailussa käytetään 
maalileimausta. Maalileimauksen jälkeen siirrytään suoraan leimantarkastukseen. Virheelliset ja 
puutteelliset leimat käsitellään heti maalileimauksen jälkeen. Karttoja ei kerätä pois maalissa.  

Ensiapu 

Kilpailukeskuksessa on ensiapupaikka.  

Ravintola 

Kilpailukeskuksessa on leirintäalueen kahvilan palvelut käytössä. 

Pysäköinti 

Pysäköinti kilpailukeskuksessa. 

Tulokset 

Tulokset ovat nähtävillä Saarijärven Pullistuksen kotisivuilla. 

Palkinnot ja palkintojen jako 

AM-mitalit jaetaan jokaisen sarjan kolmelle parhaalle ja RR-sarjoissa palkitaan kaikki. Palkinnot 
jaetaan tulosten selvittyä. 

Muuta 

Kaikki kisaradat on mahdollista kiertää kilpailun ulkopuolella saattajan kanssa. Lähdöt tapahtuvat 
välittömästi kilpasarjojen perään. Ilmoittautuminen saattajasarjaan paikan päällä infoon klo 15 
mennessä. Maksu 5€ käteisellä. SaPun jäsenille ei maksua. 

 

Ratojen erityisohjeet 

Rastit 

RR-sarjan rastit ovat viitoituksen varrella selkeissä, hyvin näkyvissä kohteissa. Tukireitin rastit 
sijaitsevat hieman sivussa viitoitukselta. Rastireitin rastit on merkitty tunnuksin RR1, RR2, RR3, RR4 
ja RR5. Muilla sarjoilla (mukaan lukien tukireittisarja) on normaalit rastitunnukset.  

RR/TR-viitoitus 

Viitoitus on merkitty karttaan oranssilla viivalla. Maastoon viitoitus on merkitty valkoisella 
muovinauhalla. 

Tien ylitys 
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Kaikissa sarjoissa on tien ylitys. Ylityskohdassa on liikenteenvalvojia pysäyttämässä liikennettä.  

Lähdön toiminta 

5 minuuttia: Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan. 

4 minuuttia: Lähtöajan ja emit-kortin tarkistus. RR- ja TR-sarjojen kartat ratoineen nähtävillä. 
Muilla sarjoilla nähtävillä kartta, johon on merkitty K-piste. 

3 minuuttia: 

2 minuuttia: Rastireittisuunnistaja saa kartan ja häntä opastetaan. Tukireittisarjojalaiset voivat 
ottaa karttansa. H/D12 - H/D16-sarjojen mallikartat nähtävillä.  

1 minuutti: Rastireittisuunnistaja saa tutkia karttaa ja rataa. H/D12- ja H/D14-sarjan suunnistajat 
saavat ottaa kartan. H/D16-sarjan suunnistajat saavat ottaa kartan lähtöhetkellä. 

 

Emit-kortin nollaus kaikilla sarjoilla lähtöhetkellä.  

 

Erityisohjeet virustartuntojen ehkäisemiseksi.  

Älä saavu kilpailupaikalle flunssaoireisena. Jos itselläsi tai läheisilläsi on hengitysoireita tai 
vastaavia, jää kotiin. 

Ota kisakyydeissä huomioon virustilanteen vaatimat ohjeistukset, käytä kimppakyytiä jos se on 
turvallista. Autokuntiin mielellään vain saman perheen jäseniä.  

Kisa-alueelle ei saa saapua kilpailuun osallistumattomia, pois lukien huoltajat.  

Pyri viettämään kisapaikalla mahdollisimman lyhyt aika. Muista huolehtia turvaväleistä. 

Pidä huoli huolellisesta käsihygieniasta järjestäjien ohjeiden mukaan ennen maastoon lähtöä, 
maastosta palaamisen jälkeen sekä wc-käyntien yhteydessä. Lähdössä ja maalissa on käsidesiä. 

Pyri myös suorituksen aikana välttämään kasvojen koskettamista. Kisatilanteesta huolimatta ei 
tönimisiä, ruuhkia. Pyri leimaamaan koskematta leimasimeen ja siirry välittömästi pois 
rastirakenteen luota leimattuasi. 

 

Menestyksekästä kilpailua! 
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