
Pohjois-Pohjanmaan AM-viesti 11.8.2019 

Haukiputaan Parkumäessä

Alustavat kilpailuohjeet (päivitetty la 10.8. klo 20.45)
 
Kilpailukeskus

Parkumäen Koulu, Kalliomäentie 91 90860 HALOSENNIEMI

Opastus kilpailukeskukseen Haukiputaantieltä 847 11.8 klo 9.00 alkaen

Pysäköinti

Paikoitus on kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. 

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä sekä järjestäjän antamia ohjeita.

Toimihenkilöt ja vastuut

Kilpailunjohtaja: Orvokki Pesonen   040 621 2834

Valvoja: Jari Lehtosaari, HaHe         0400 363012

Ratamestarit: Jukka Tienhaara & Jaana Ervasti    044 7342567

Tulospalvelu: Juha Sundelin        050 5649486

Tiedottaja: Aki Saari        040 5430259

Lähtö: Jarmo Savilaakso

Info: Tanja Aatsinki

Pysäköinti: Mauno Hanhela

Kanttiini: Leila Ukkola

Tuomarineuvosto

Puheenjohtaja Heikki Grekelä, SK Pohjantähti 

Jäsen Kari Backman, Iin Yritys

Jäsen Olli Laitinen, Perämeren Rasti

Maasto

Haukiputaan Ojalanperä ja Parkumäen koulun pohjoispuolen alue

KATSO erillinen RATAMESTARIN LAUSUNTO ilmoitustaululla !

Kartta

Tulostekartta 07/2019, käyräväli 2.5 m. Koko A4. 

POIKKEUKSENA  RR/ RRS sarja, joilla kartan koko A5

Kartta on muovikotelossa

Rastimääritteet kartassa

Mittakaava  1:10000 sarjoilla H21, H90, H120, D21

                 1:7500  sarjoilla H150, H180, H210, D90, D120, D150, D210, H/D50, H/D40, RR/RRS ja KUNTO



Kartat kerätään pois vaihtoon ja maaliin tultaessa. Kartat palautetaan sarjojen voittajajoukkueiden selvittyä.

Kuuluttaja ilmoittaa milloin ja missä on karttojen palautus.

Sarjat ja matkat

H21 5,1 km D21 4,4 km

H90 4,4 km D90 3,7 km

H120 4,4 km D120 3,7 km

H150 3,7 km D150 3,0 km

H180 3,0 km D180 2,4 km

H210 2,4km D210 2,4 km

H/D 50 3,0 km

H/D 40 2,3 km

H/D10RR/RRS 2,0 km (1,1km)

KUNTO  3,0 km

Kaikissa sarjoissa matkaa K-pisteelle 240 m (sisältyy ratapituuksiin).

Juoksujärjestykset ja emit-numerot 

Juoksujärjestykset ja emit-kortin numerot tai muutokset ilmoitettava viimeistään lauantaina 10.8. 

kilpailukeskuksen infoon klo 15.00 mennessä sieltä saatavalla lomakkeella. Maksu 10,00 käteisellä.

Viestin kilpailunumerot 

Saa infosta sunnuntaiaamuna ilman hakaneuloja. Numero kiinnitetään rintapuolelle. 

Osuus 1. punainen

2. valkoinen

 3. keltainen

Leimaus
Kilpailuissa käytetään emit-leimausta. Kilpailijan vastuulla on käyttää oikeaa emit-korttia !

Tarkista emitin toimivuus kilpailukeskuksen leimasimessa ennen lähtöön menoa. 0-leimasin on 

kilpailukeskuksessa opaspaalun läheisyydessä. Virheellinen tai toimimaton kortti on vaihdettava infossa. 

Maksu 10 € käteisellä.
Väärällä kortilla kilpaileminen johtaa suorituksen hylkäämiseen. 

Maastossa on rasteja lähekkäin. Tarkista rastitunnuksesta, että leimaat omalla rastillasi !

Lähtöajat
KLO 11 RR/RRS sarjan startti  HUOM! Saattajana toimiva henkilö ei voi itse kilpailla.  

KLO 12 MUUT SARJAT

HOX! Myös sarja H/D40 starttaa kutsusta poiketen klo 12 

Yhteislähtö tapahtuu kilpailukeskuksen välittömästä läheisyydestä. Aloitusosuuden kilpailijan tulee kulkea 

lähtöportin kautta viimeistään 15 min ennen lähtöä. Lähtöportilla suoritetaan valvotusti emit-kortin tarkistus 

ja nollaus.

Vaihtoon menevät kilpailijat kulkevat saman portin kautta emit-kortin tarkistuksen ja nollauksen kautta 

vaihtoalueelle. 

Uusintalähdöstä ilmoitetaan tarvittaessa kuulutuksella.



Lähtö 

Lähtö tapahtuu kilpailukeskuksesta. Lähdöstä on kaikkien kilpailijoiden kuljettava KELTAISTA 

viitoitusta pitkin K-pisteen kautta maastoon. Mikäli kilpailija ei noudata viitoitusta, joukkue hylätään. 

Matkaa K-pisteelle 240 m (myös RR/RRS sarjassa)

Toimitsijat jakavat kartat. RR/RRS sarja saa tutustua karttaan 1 min ennen lähtöä, muut saavat ottaa kartan 

lähtöhetkellä. Varaslähdön ottanut joukkue hylätään.

 

Vaihtoon ja maaliin tulo 

Viimeiseltä rastilta KELTAINEN viitoitus vaihtoon/maaliin. 

Vaihtoon tuleva kilpailija luovuttaa karttansa toimitsijoille

ja jatkaa karttatelineelle, jonka jälkeen

ottaa karttatelineestä seuraavan osuuden kartan

ojentaa kartan ”vaihtopuomin” yli seuraavan osuuden kilpailijalle.

Vaihdon jälkeen kilpailija ohjataan leimantarkastukseen. 

 

Kartat kerätään alkupään kilpailijoilta ja ne luovutetaan kuulutuksen ohjeen mukaan. 

 

Varakartat ovat saatavilla vaihdon toimitsijalta. 

Maaliintulojärjestys määräytyy maaliviivan ylityksestä. Ei maali- eikä vaihtoleimausta.

Keskeyttäneet kilpailijat tulevat normaaliin tapaan maalin kautta. 

Viimeinen rasti on kaikilla radoilla sama. 

Rastilla on leimasinkoodit RR5 ja 50. Molemmat leimasimet antavat hyväksytyn tuloksen. 

Viimeiseltä rastilta on KELTAINEN viitoitus maaliin

Leimantarkistus välittömästi maaliintulon jälkeen

RR /RRS sarjassa kilpailijaa ei hylätä puuttuvasta tai väärästä leimasta, vaan loppuaikaan lisätään 10 min 

aikasakko.

Keskeyttäneiden tulee ilmoittautua maalissa. 

Maali suljetaan klo 16.30

Pukeutuminen, pesu ja WC

Pukeutuminen on koulun sisätiloissa. EI PESEYTYMIS MAHDOLLISUUTTA.

Nastareilla sisätiloissa liikkuminen KIELLETTY ! 

WC:t sisällä sekä wc-vaunu kilpailukeskuksessa

Info

Sijaitsee kilpailukeskuksessa.

Infossa hoidetaan ilmoittautumisten ja maksujen epäselvyydet sekä muut kilpailijoiden osallistumiseen ja 

järjestelyihin liittyvät selvitykset. Löytötavaraa voi tiedustella infosta.



Vuokra Emit

Vuokratut Emit-kortit saa infosta käteisellä, 6 €. Tarkistakaa, että Emitin numero vastaa lähtöluettelossa 

olevaa numeroa. Kilpailusuorituksensa jälkeen kilpailija palauttaa laitteen Infoon. Palauttamatta jääneestä 

Emitistä veloitetaan 90 €.

Kilpailunumerot ja Emit-kortin tarkistusliuskat

Kilpailunumerot ja tarkistusliuskat infosta.

Muista kirjoittaa tarkastusliuskaan kilpailunumerosi!

Erillisohjeet tien 847 käyttäminen

Muut sarjat kuin H/DRR/RRS ylittää tien kilpailusuorituksen aikana. 

Tien saa ylittää vain merkityistä kohdista !

Suunnistussuorituksen aikana käytettävä karttaan ja maastoon merkittyä ylityspaikkaa, missä ovat 

Liikenteenohjaajat ja rajoitettu nopeusalue 40km/h. Liikenteen ohjaajat pysäyttävät ensisjaisesti  

autoliikenteen, mutta tarvittaessa voivat pysäyttää myös kilpailijan. 

KATSO ERILLINEN LIITE !

Noudattakaa varovaisuutta erityisesti teiden ylityksissä ! 

    

Kielletyt alueet

Kisamaastoon saa mennä vain suunnistussuoritusta tekevä kilpailija. 

Karttassa/maastossa on kiellettyjä alueita. Muista kiertää kielletyt alueet.

Kartan itälaidalla kulkee moottoritie, jonne meneminen on kielletty.

Ensiapu

Ensiapuryhmä kilpailukeskuksessa.
Milja Jaatinen 044 0970503 (lauantaina ja sunnuntaina)

Raimo Järvitalo 040 5593930 (sunnuntaina)

Tanja Ylisirniö 044 0245918 (sunnuntaina)

Palkinnot

Palkintojenjako alkaa sarjoittain tulosten selvittyä. Palkintojen jaosta ilmoitetaan kuulutuksella. 

Am-kilpailuissa mitalit kolmelle parhaalle joukkueelle. Sarjassa H/D10RR kaikki joukkueet palkitaan.

Mikäli kuntosarjan voittaa muu kuin seurajoukkue, palkitaan heidät kunniapalkinnoilla. 

Kanttiini

Myynnissä on kahvia/teetä, leivonnaisia, sämpylöitä, virvokkeita, grillimakkaraa, karkkia.

Muuta huomioitavaa:

Jokainen kilpailee omalla vastuullaan. Järjestäjä ei ole vakuuttanut kilpailijoita.

 Tervetuloa!

Haukiputaan Heitto ry 




