Kilpailuohjeet
Tarkkuussuunnistuksen Suomen mestaruuskilpailut
TempO 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. Numerolaput ovat saatavilla kilpailukeskuksessa. Sama numero
on käytössä molemmissa kilpailuissa, molempina päivinä. Numerolappu palautetaan sunnuntain
kilpailun jälkeen kilpailukeskukseen.
Kilpailukortti saadaan lähdössä. Kilpailukortin kääntöpuolella on lauantain kilpailun reittikartta.
Molemmissa kilpailuissa käytetään samaa kilpailukorttia. Muista noutaa omasi tulosten
selvittyä!

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 Tempo-asemalla
TempO-asemalla on kuusi (6) lippua ja 5 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 150 sekuntia. Väärästä vastauksesta saa 30s aikasakon.

Vastausvaihtoehdot ovat A-F ja Z nollarasteille. Vastaukset on annettava osoittaen osoituslaudasta tai
suullisesti lippujen nimillä: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo ja Foxtrot; tai puuttuvalle lipulle Zero.
Vastausta ei voi vaihtaa. Epäselvän vastauksen toimitsija pyytää toistamaan. Vastaukset ja suoritusaika
kirjataan aseman pöytäkirjaan ja kilpailijan kilpailukorttiin. Kilpailija tarkistaa ennen asemalta lähtöään
vastauksensa.

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.
Malliasema
Malliasema on suunnistettavissa kilpailukeskuksessa ennen lauantain TempOa.

Kilpailukeskus ja parkki
Kilpailukeskus on PielisAreena: Lomatie 11, 75500, Nurmes

Lähtö
Lähtö kilpailukeskuksessa. Lähtöä edeltää karanteeni. Karanteenissa on oltava 9:30. Kilpailukeskus
toimii karanteenina.
Ensimmäinen lähtö on arviolta kello 10:30. Lähtöä pyritään aikaistamaan, jos mahdollista.

Kartta
Sprinttisuunnistuskartta, mittakaava 1:5000, käyräväli 2.5m. Kartoitus, piirrustus Pekka Hiltunen
(1:5000, 2015). Tarkennus ja ajantasaistus Sami Hyvönen (1:5000, 2018).

Maasto ja reitti
Puru- ja hiekkapohjaisia matkailualueen kävelyreittejä.
Reitin pituus on 1.9km.

Maali
Viimeisen aseman jäljeen kilpailukortit toimitetaan kilpailijan toimesta tulospalveluun. Vielä
lähtemättömien kilpailijoiden kanssa ei saa kommunikoida.

Lounas Hyvärilässä
Maaliin tulleen kilpailijan on mahdollista mennä lounaalle Hyvärilään kartanohotellin tiloihin.

Puhvetti
PielisAreenalla lauantaina klo 8.30-13.

Tulokset
Viisitoista (15) parasta ja tasatuloksen saaneet saavat lähtöluvan sunnuntain TempO-finaaliin.

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

Karanteeni
Kilpailijoiden tulee olla kilpailukeskuksella tai sen P-alueella 9:30.

Lähtö
Lähtöön opastetaan sunnuntain PreOn maalista (300m). Pelkkään TempOon osallistuvat ohjataan
erikseen.
Ennen ensimmäistä lähtöä odotellaan kaikki finaalistit lähtöpaikalle ja järjestetään lauantain karsinnan
tulosten mukaiseen kääteiseen paremmuusjärjestykseen. Arvioitu ensimmäinen lähtöaika on noin
12:30. Lähtöä pyritään aikaistamaan, jos mahdollista.

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

Maasto ja reitti
Hiekkapohjaisia matkailualueen ajoiteitä.
Reitin pituus on 750 m.

Yleisöasema
Yhtä finaalin asemista pääsee yleisö seuraamaan. Asemalle opastetaan PreOn maalista.

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. Mitalistit palkitaan myös esinepalkinnoin.

