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SM-PYÖRÄSUUNNISTUS KILPAILUKUTSU
Rasti-Vihti järjestää SM-pyöräsuunnistuksen sprinttikilpailun lauantaina 31.8.2019 ja pitkämatkan
kilpailun sunnuntaina 1.9.2019
Kilpailusäännöt ja -ohjeet: Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä, SM-kilpailuista vuodelle 2019
annettuja erillisiä ohjeita sekä järjestäjän antamia ohjeita. Mahdollisia kilpailukohtaisia
tarkennuksia julkaistaan kisasivuilla kilpailua edeltävinä päivinä. Kisasivun osoite:
https://www.rasti-vihti.fi/kilpailut/tulevat-kilpailut/sm-pysu-2019/
Matkat ja maasto: Sääntömääräiset matkat molempina päivinä. Maastoissa on paljon polkuja ja
erilaisia uria. Maastotyyppejä on useita. Osa pitkänmatkan poluista on teknisiä. Harjoitus- ja
kilpailukieltoalue löytyy kisasivuilta osoitteesta: https://www.rasti-vihti.fi/kilpailut/tulevatkilpailut/sm-pysu-2019/harjoitus-ja-kilpailukieltoalue/
Sarjat ja maksut: Sprintti- ja pitkämatka, H21, H20, H17, H15, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65,
H70, H75, H80, D21, D20, D17, D15, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75 ja D80. Kaikissa
sarjoissa kilpailumaksu 30,45€/kilpailija/päivä. Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisten
yhteydessä Irma-järjestelmän kautta. Huom. sarjoissa D15 ja H15 pitkänmatkan osallistujien tulee
täyttää 15 vuotta kisavuonna (SM-kisasääntö 19.271).
Ilmoittautumiset: Ilmoittautuminen seuroittain suunnistuksen lajisääntöjen mukaisesti Irmajärjestelmän kautta torstaihin 22.8.2019 klo 24 mennessä.
Leimaus: EmitTag-laitteiden numerot on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä tai varattava
vuokrakortti. Vuokralaitteen hinta 10,00 €/kpl/pv, maksetaan infossa. Ilmoitetun EmitTag-laitteen
muutosmaksu 3€/muutos. Järjestäjä varaa niille kilpailijoille EmitTag-laitteen, jotka eivät ole
ilmoittaneet Irma-järjestelmän kautta EmitTag laitteen numeroa.
Kilpailukeskus: Ojakkalan urheilutalo, Kenttätie 4, 03250 Ojakkala. Kilpailutoimisto on avoinna la
31.8. alkaen klo 9.00 ja su 1.9. alkaen klo 8.00. Kilpailukeskuksessa on kahvio ja
ruokailumahdollisuus sekä wc. Peseytyminen Ojakkalan koululla, johon matkaa kilpailukeskukselta
n. 400 m. Pyörien huolto ja pesu ulkotiloissa.
Opastus: Valtatieltä nro 25, väliltä Nummela valtatie 2 – Siippoo tie 120, josta ajoaika n. 3 min.
Pysäköinti on sallittu vain erikseen varatuilla pysäköintialueilla. Majoittuminen on KIELLETTY
ASUNTOAUTOILLA JA -VAUNUILLA. Pysäköintialueelta matkaa kilpailukeskukseen n. 400 – 500 m.
Pysäköintimaksua ei peritä. Asuntoautojen ja -vaunujen yö-parkki on Nummelassa, osoitteessa
Hiidenvedentie 3.
Lähdöt: Lauantaina klo 12.00 alkaen ja sunnuntaina klo 10.00 alkaen. Lähtöihin matkaa 2 - 4 km
kilpailukeskuksesta.
Lähtöajat: Lähtöajat ovat kisasivuilla to 29.8.2019 klo 12 lähtien. Kilpailumatkojen lähtöluettelot
muodostuvat SSL:n vuoden 2019 pyöräsuunnistuksen rankintilanteen 21.8. perusteella siten, että
rankin parhaat sijoitetaan sarjojensa viimeisiksi lähtijöiksi. Rankin perusteella määräytynyt
lähtöpaikka ja –aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittautunut ei kilpaile, paikka jää
tyhjäksi. Ellei kilpailija ole rankilistalla, hänet sijoitetaan lähtemään satunnaisessa järjestyksessä
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sarjansa alussa. Lähtöväli vähintään 2 min. Edellisen kohdan perusteella muodostunutta
lähtöjärjestystä ei muuteta, vaikka samaa seuraa edustavat osuisivat peräkkäisiksi lähtijöiksi.
Pukeutuminen ja pesu: Pukeutumistila ja peseytyminen ovat kilpailukeskuksen läheisyydessä
Ojakkalan koulun tiloissa.
Kartta: Tulostettu pyöräsuunnistuskartta 1:7500 sprintti ja 1:10 000 (05/2019) pitkämatka. Kartan
koko on lauantaina ja sunnuntaina A4. Osalla sarjoista on molempina päivinä kartanvaihto.
Kuntosuunnistus: Sunnuntain kilpailun jälkeen on mahdollista käydä kiertämässä sprintin ja
pitkänmatkan ratoja itsenäisesti, omalla vastuulla, ilman ajanottoa. Rastit ovat paikoillaan klo 16
asti. Karttoja myydään infosta hintaan 10 €, maksu infoon (myös liikuntasetelit käyvät maksuksi).
Nummelanharjulla on harjoittelumahdollisuus pyöräsuunnistusradoilla (sama kartoittaja kuin SMkartoillakin). Karttoja voi tiedustella Jouni Moisanderilta, puh. 0400-107463.
Kilpailuorganisaatio:








Kilpailunjohtaja: Veli-Pekka Mattila, puh. 040 715 1941, veli-pekka.mattila@rasti-vihti.fi
Tiedottaja: Kimmo Lindholm, puh. 050 566 6200 (iltaisin), kimmo.lindholm@rasti-vihti.fi
Kilpailun valvoja: Tapani Koskela
Ratavalvoja: Tapani Valonen, Karkkirasti
Tulospalvelu: Jussi Hannukainen
Ratamestarityöryhmä: Jouni Moisander ja Niko Sorvari
www-sivut: tietoa järjestelyistä Rasti-Vihdin sivuilla osoitteessa: https://www.rastivihti.fi/kilpailut/tulevat-kilpailut/sm-pysu-2019/

Majoitusvaihtoehdot: Majoitustarjous Hopeaniemi Resort, tarjouksen saa mainitsemalla
”Pyöräsuunnistuksen SM”. Lisätietoja: https://www.hopeaniemiresort.fi/
Tekemistä Vihdissä: Puuhapark, liikunnan teemapuisto Vihtiskin/Vihtigolfin yhteydessä. Alennusta
saa pääsylipusta mainitsemalla ”SM-pyöräsuunnistus”. (www.puuhapark.fi)
Nummelasta löytyy hypermarketteja ja useita erikoiskauppoja sekä erilaisia ravintoloita.
Vihdin kunnan sivuilta löytyy tietoa myös muista alueen palveluista: https://www.vihti.fi/

