Kilpailuohjeet
Tarkkuussuunnistuksen Suomen mestaruuskilpailut
Normaalikilpailu 1.-2.9.2018 Nurmes

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita.

Tuomarineuvosto
Hannu Niemi, Epilän Esa, Puheenjohtaja
Esko Junttila, Muuramen Rasti
Anna Jacobson, OK77

Kilpailumateriaali
Kilpailussa käytetään numerolappuja. Kilpailunumerot ovat saatavilla kilpailukeskuksessa. Sama
numero on käytössä molemmissa kilpailuissa, molempina päivinä. Numerolappu palautetaan
sunnuntain kilpailun jälkeen kilpailukeskukseen.
Kilpailukortit ja kartat lähdössä.

Kielletyt alueet
Liikkuminen Hyvärilän alueella on sallittu vain autoteitä pitkin. Alue vapautuu käytettäväksi lauantain
kilpailun jälkeen.
Kotilanvaaran hiihtokeskus ja lähimetsiköt. Alue vapautuu käytettäväksi lauantain kilpailun jälkeen.
Liikkuminen Bomban alueella on sallittu vain autoteitä pitkin. Alue vapautuu käytettäväksi sunnuntain
kilpailun jälkeen.

Toiminta aikarastilla
Aikarastilla on kuusi (6) lippua ja 3 tehtävää. Toimitsija ojentaa karttaniput, joista toinen on sidottu ja
toinen irto. Kilpailija valitsee nipuista toisen. Karttoja ei saa vielä kääntää. Toimitsija osoittaa liput A-F.
Toimitsija kellottaa suoritusajan aloitusluvasta: “Aika alkaa nyt!” aina viimeiseen vastaukseen saakka.
Maksimisuoritusaika 90 sekuntia. Väärästä vastauksesta saa 60s aikasakon. Vastausvaihtoehdot ovat AF, ei nollarasteja. Vastaukset on annettava osoittaen osoituslaudasta tai suullisesti lippujen nimillä: Alfa,
Bravo, Charlie, Delta, Echo ja Foxtrot. Vastausta ei voi vaihtaa. Epäselvän vastauksen toimitsija pyytää

toistamaan. Vastaukset ja suoritusaika kirjataan aseman pöytäkirjaan ja kilpailijan kilpailukorttiin.
Kilpailija tarkistaa ennen asemalta lähtöään vastauksensa.

Sallitut reitit
Kilpailijoiden on sallitua kulkea karttaan ruskealla merkittyjä polkuja ja alueita pitkin, joita ei ole
kielletyn reitin tunnuksella kielletyksi merkitty. Poikkeuksena viitoitukset. Ks. Toiminta viitoituksella.

Toiminta yksisuuntaisella viitoituksella
Lauantain kilpailussa rastivälillä 10-11 on yksisuuntainen
viitoitus. Yksisuuntaisella pysähtyminen on sallittua,
mutta liike on oltava menosuuntaista. Yksisuuntaista ei
saa lähteä kulkemaan väärään suuntaan. Tarkista, että olet
leimannut kaikki rastit ennen yksisuuntaista viitoitusta.

Yksisuuntainen viitoitus.

Toiminta viitoituksella
Sunnuntain kilpailussa ylitetään kaksi runsas
risteyksistä aluetta. Näiden alueiden ohittamiseen on
kilpailukartalle piirretty viitoitus. Viitoitusta ei ole
merkattu maastoon. Viitoitus on pakollinen eikä
viitoitukselta saa poistua. Sen lisäksi kielletyt reitit
ovat pääsääntöisesti merkitty kilpailukarttaan.

Viitoitus ja kiellettyjä alueita.

Toiminta välimaalissa ja välilähdössä
Sunnuntain kilpailussa on käytössä välimaali ja välilähtö. Välimaaliin ilmoittaudutaan, kun radan
esimmäset kahdeksan (8) rastia on suoritettu ja kilpailukorttiin merkataan maaliaika. Välimaalista
kuljetaan karttaan merkittyä viitoitusta pitkin välilähtöön. Välilähdossä kilpailukorttiin merkataan
toinen lähtöaika.

Nollarasti
Tehtävän vastaus on nolla (Zero), kun lähin lippu on vähintään neljän (4) metrin päässä oikeasta
paikasta.

Inva-WC
PielisAreenalla on inva-wc.

Lauantai 1.9.
Kilpailukeskus ja parkki
Kilpailukeskus on Kotilanvaaran hiihtokeskus: Hiihtokeskuksentie 2, 75500, Nurmes.

Mallirata
Mallirata on suunnistettavissa Hyvärilässä lauantain TempOn jälkeen.

Lähtö
Lähtöön matkaa 1.8 km, josta viimeiset 300m on jyrkkää ylämäkeä. Pyörätuolilla liikkuvat voivat
harkita oman auton käyttöä,. Pyörätuolilla liikkuva on sallittua toimittaa lähtöpaikalle autolla ennen
ensimmäistä lähtöä. Mäen alla on parkkitilaa viidelle autolle (Opaskartassa P-inva). Huono jalkaisille
järjestäjän kyydillä pääsee lähemmäksi lähtöä. Ilmoittautuminen kyytiin tapahtuu Kotilanvaaran
hiihtokeskuksessa.
Ensimmäinen lähtö on arviolta kello 14:00.

Aikarasti
Aikarasti on ennen varsinaista lähtöä. Aikarastilta siirrytään varsinaiseen lähtöön 30m.

Kartta
Sprinttisuunnistuskartta, mittakaava 1:5000, käyräväli 5m. Kartoitus Mika-Markku Grönholm
(1:10000, 2006), piirrustus ja ajantasaistus Pekka Hiltunen (1:10000, 2010). Tarkennus ja ajantasaistus
Sami Hyvönen (1:5000, 2018).

Maasto ja rata
Puru- ja hiekkapohjaista ulkoilualueen latuverkostoa.
Radalla on 18 rastia ja matkaa on 1.8 km. Maksimi suoritusaika on 108 minuuttia.

Maali
Kotilanvaaran hiihtokeskuksella.

Puhvetti
Nurmeksen Seppojen kahvio palvelee Kotilanvaaran hiihtokeskuksessa lauantaina klo 13.30-18.

Ratamestarin ohjattukierros
Tulosten selvittyä maastoon pääsee ratamestarin opastetetulle kierrokselle.

Illallinen Hyvärilässä
Hyvärilässä on illallinen kello 20.00 saakka ja ravintola auki kello 21.00 asti.

Sunnuntai 2.9.
Kilpailukeskus ja parkki
Kilpailukeskus on PielisAreena: Lomatie 11, 75500, Nurmes

Karanteeni
Kilpailijoiden tulee olla kilpailukeskuksessa 9:30.

Lähtö
Lähtöön matkaa 800m. Ensimmäinen lähtö, niin pian kuin mahdollista, arvioilta 10:30.

Aikarasti
Aikarasti on ennen varsinaista lähtöä. Aikarastilta siirrytään varsinaiseen lähtöön 70m.

Kartta
Sprinttisuunnistuskartta, mittakaava 1:5000, käyräväli 2,5m. Kartoitus Pekka Hiltunen (1:5000, 2014).
Tarkennus ja ajantasaistus Sami Hyvönen (1:5000, 2018).

Maasto ja rata
Puru- ja hiekkapohjaista ulkoilualueen kuntopolkua, välillä kovapohjaista asfalttia. Radan lopussa
pehmyempää hiekkamaata.
Radalla on 18 rastia ja matkaa 1,1 km, joka on kahdessa osassa 350 m ja 750 m. Maksimi suoritusaika
on 87 minuuttia.

Maali
Maalista opastetaan TempO-finaalistit lähtöpaikalle 300m. Ei-finaalistit voivat: seurata finaaliasemaa
(450m) tai edetä takaisin kilpailukeskukseen (1.7km). Finaaliasemat voi kiertää heti finaalin päätyttyä.

Kahvio
Nurmeksen Seppojen kahvio palvelee PielisAreenalla lauantaina klo 9-14.

Palkinnot
Suomenmestaruusmitallit jaetaan tulosten selvittyä, arviolta kello 14:00. Sijoille 1-3 mitallit ja 4-6
plaketit. Mitallistit palkitaan myös esinepalkinoin.

