KILPAILUKUTSU
VIHTI TUTUKSI - TUPLASPRINTTI
Sunnuntai 5.9.2021
Ensimmäisen osan lähtöajat alkaen 10.00, toisen osan 13.00 - 13.30
Sarjat ja osallistumismaksut: D10‒80, H10‒85. H/D10‒16 24 €, muut sarjat 38 €.
Muuta kuin suomalaista seuraa edustavat kilpailijat, maksu kilpailukeskuksen infossa kortilla tai
kuntosetelillä.
Ilmoittautumiset: 31.8.2021 klo 24 mennessä SSL:n Irma -palvelun kautta.
Jälki-ilmoittautumiset: kaksinkertaisin osanottomaksuin ke 1.9 klo 24 mennessä.
Paikka: Vihdin Kirkonkylä, Niuhalanraitti, 03400 Vihti
Opastus: Kantatie 25/ Vihdin kirkonkylän ja Helsingintien risteys, ajoaika 2 min. Opastus paikallaan
klo 8:30 mennessä.
Kilpailukeskus: Kilpailukeskus sijaitsee Vihdin seurakuntalon piha-alueella. Kilpailukeskus on
pääosin asfalttia. Keskuksessa on take away-kahvio, ruokailumahdollisuus ja sisätiloissa wc.
Pysäköinti: Kilpailukeskuksen läheisyydessä max.750 m etäisyydellä kilpailukeskuksesta, ei
maksua.
Matkat: Sääntömääräiset sprinttimatkat, H21 ja D21 arvioidut voittoajat 14 minuuttia.
Kuntosuunnistus: Kuntosuunnistusta ei järjestetä
Kartta: Sprinttisuunnistuskartta 8/2021 Janne Seppälä, mittakaava 1:4000. Tulostekartta A4kokoinen on säänkestävää materiaalia.
Leimaustapa: Emit-leimaus kaikissa sarjoissa.
Niille, jotka eivät ilmoita Emit-numeroa, varataan vuokraleimasin, josta peritään 5 €.
Emit muutokset 3€ maksettava ja ilmoitettava infoon kilpailupäivänä 9.30 mennessä.
Lähdöt ja lähtöajat: Ensimmäinen lähtö klo 10 alkaen ja toisen osan klo 13.00-13.30 alkaen.
Lähtöihin matkaa molemmissa starteissa max. 750 m tietä pitkin. Lähtöajat julkaistaan kaksi
vuorokautta ennen lähtöä osoitteessa: www.rasti-vihti.fi. Lähtöajat sprinttisuunnistukselle
tyypillisesti arvottuina
sarjoittain yhden minuutin lähtövälein.
Kilpailuohje: Alustavat kilpailuohjeet verkkosivuilla viimeistään kolme
vuorokautta ennen kilpailua ja lopulliset kilpailuohjeet verkkosivuilla.

Kielletyt alueet: Kilpailukartassa merkityt alueet.
Asusteet: Nastareiden käyttö kielletty
Pesu, pukeutuminen, muksula: järjestäjän puolesta ei ole varattu muksulaa eikä pukeutumis- tai
peseytymistiloja. Kilpailukeskuksessa WC. Käsidesiä käsien pesuun saatavilla.
Toimihenkilöt: Kilpailunjohtaja Jan Reijo, ratamestari Niko Sorvari, valvoja Erkki Jokela,
Leppävaaran Sisu
Palkinnot: Pääsarjojen H/D 21 voittajat palkitaan Suunnistajan Kaupan lahjakortilla, tulosten
selvittyä voi lahjakortin noutaa infosta. Muita palkintoja ei jaeta, mutta Rasti-Vihti lahjoittaa 1
€/osallistuja Mannerheimin lastensuojeluliitolle lasten ja nuorten puhelin toiminnan tukemiseen.
Tiedustelut: Jan Reijo, sähköpostilla jan.reijo@gmail-com, puh. 050-5685813
Koronaepidemian vaikutukset kilpailuun: Kilpailu järjestetään viranomaisten
antamien määräysten ja koronantorjuntaohjeiden mukaisesti, minkä takia myös tämän
kilpailukutsun sisältöä voidaan tautitilanteen ja määräysten muuttuessa joutua
muuttamaan. Jos näin tapahtuu, siitä tiedotetaan viipymättä seuran kotisivuilla.

Tervetuloa viettämään syksyistä
suunnistussunnuntaita Vihtiin!
Jan Reijo / Rasti-Vihti

