
v. 27.4.2017

Tornion Kevätsprintti ja avoin Lapin AM-sprinttiviesti 29.4.2017

Kilpailuohjeet

1. SÄÄNNÖT

Kilpailuissa noudatetaan SSL:n suunnistuksen lajisääntöjä.

2. TOIMIHENKILÖT

Kilpailunjohtaja: Antti Kalapudas, p. 040 712 2349
Ratamestarit: Tero Taulavuori ja Venla Taulavuori
Valvoja: Raimo Tolonen, LänRa
Tulospalvelu: Markus Palokangas, Janne Ylimaula
Tiedottaja ja kuulutus: Risto Luodonpää, p. 040 820 1781
Info: Essi Ylikitti, Anni Taulavuori
Tuomarineuvosto: Pj. Petri Hannila (LänRa), Marja-Leena Ojanaho (KemU), Sirpa Torvinen (OH)

3. KILPAILUKARTTA

Sprinttisuunnistuskartta. Täydennys ja ajantasaistus: Arttu Taulavuori v. 2016-2017. Mittakaava 1:4000, 
käyräväli 2 m. Kartan koko on A4 kaikissa sarjoissa. Kartat ovat muovikotelossa.

4. MAASTO

Kilpailu on tyypiltään täysipainoinen kaupunkisprintti sisältäen kortteli- ja puistoalueita. Radoilla noin 70 % on 
asfaltti- ja sorapohjaista juoksualustaa. Loput 30 % on pääosin nurmikkoalueita, joissa on osin puustoa. 
Piikkareiden käyttö on nurmialueiden vaurioitumisen vuoksi kielletty. Pitäväpohjaiset kengät, kuten nappulat, 
ovat suositeltavat jalkineet.

Tien ylityksissä ei ole liikenteen pysäyttäjiä, joten niissä on syytä noudattaa varovaisuutta.

5. KIELLETYT ALUEET

Kilpailualue sisältää sprinttisuunnistukselle tyypillisiä kiellettyjä kohteita kuten esimerkiksi yksityiset piha-alueet ja
ylipääsemättömät aidat. Kilpailijoiden kulkua näiden alueiden läheisyydessä valvotaan ja sääntörikkeestä seuraa
hylkäys.

Kilpailualueella harjoittelu on kielletty kilpailun päättymiseen saakka. Kilpailijat eivät saa liikkua kilpailualueella 
kilpailupäivänä viestikilpailun päättymiseen, n. klo 15 saakka.

Kilpailukeskuksen karttaan on kuvattu päätoiminnot ja kielletyt alueet.
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Suunnistuksen lajisäännön kohdan 3.631 mukainen lista sprinttikarttaan merkityistä kielletyistä kohteista on 
esitetty alla:
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6. KILPAILUAINEISTO

Kilpailunumerot ja hakaneulat ovat kilpailukeskuksessa infon läheisyydessä sijaitsevassa narussa. Samassa 
paikassa ovat myös Emit tarkistusliuskat.

Rastimääritteet on painettu kilpailukarttaan. Erillisiä rastimääritteitä ei ole. Rastikoodit on painettu karttaan myös 
rastinumeron viereen. Osassa rastiympyröitä on käytetty kohdistuspistettä selkeyttämään rastin sijaintia, jos rasti
on esimerkiksi aidan sisäkulmassa.

7. LÄHTÖ

Henkilökohtaisen kilpailun ensimmäinen lähtö on klo 11.00. Matkaa lähtöön on 200 m urheilukentän ylitse. 
Lähtöön johtaa lippusiima.   

Lähtijät kutsutaan lähtöön 4 minuuttia ennen lähtöhetkeä. Kartoille siirrytään 1 minuutti ennen lähtöä. Kartta 
otetaan lähtöhetkellä.

Lasten sarjojen (H/D 10-14) lähtö sijaitsee aikuisten lähdön yhteydessä. Emit-kortin nollaus ja tarkistus tapahtuu 
kuten aikuisilla. Kartta jaetaan minuuttia ennen lähtöhetkeä. Lähdössä on opastaja.

8. SARJAT JA MATKAT

Sarja matka   Sarja matka
_____________________________________________________
H21A 3,6 km   D21A 3,2 km

H35 3,2 km   D35 2,4 km

H40 3,2 km   D40 2,4 km

H45 2,9 km   D45 2,4 km

H50 2,9 km   D50 2,3 km

H55 2,4 km   D55 2,3 km

H60 2,4 km   D60 2,0 km

H65 2,3 km   D65 2,0 km 

H70 2,0 km   D70 1,7 km

H75 1,7 km   D75 1,7 km      

H20 3,2 km   D20 2,4 km

H18 2,9 km   D18 2,4 km

H16 2,9 km   D16 2,3 km

H14 2,0 km   D14 2,0 km

H12 1,7 km   D12 1,7 km

H10 1,5 km   D10 1,5 km

Kunto 2,3 km

K-pisteelle on viitoitus lähtökarsinasta. Matkaa K-pisteelle on 20 m.

9. RASTIT JA LEIMAUS

Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Jokainen kilpailija on velvollinen tarkistamaan, että käytössä on 
sama Emit-numero kuin lähtölistassa. Mallirasti, jossa voi tarkistaa Emit-kilpailukortin toiminnan, sijaitsee 
kilpailukeskuksessa. Viimeinen rasti on sama kaikilla sarjoilla sekä henkilökohtaisessa kilpailussa että viestissä. 

Vuokrattavat Emit-kortit ovat noudettavissa infossa, jonne kortti tulee myös palauttaa. Emit-vuokra 5 € 
maksetaan infoon kortin noudon yhteydessä. Palauttamattomasta Emit-kortista veloitetaan 90 €.
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10. MAALI

Kaikilla sarjoilla on sama maali. Ajanotto päättyy maalileimaukseen. Maalileimauksen jälkeen siirrytään 
leimantarkistukseen. Kartat kerätään maalissa ja ne palautetaan viestikilpailun jälkeen.

Tulokset löytyvät seuran nettisivuilta niiden valmistuttua.

11. KESKEYTTÄNEET

Keskeyttäneet ilmoittautuvat maalissa.

12. VIESTIN ERILLISOHJEET

Likimääräiset juostavat   matkat (  kartoissa ja tuloksissa on linnuntietä mitatut matkat  ), viesti

H21 2,8 km D21 2,4 km
H80 2,4 km D80 2,2 km
H100 2,4 km D100 2,2 km
H120 2,2 km D120 1,5 km
H140 1,5 km D140 1,3 km
H35 2,4 km D35 2,2 km
H30 1,5 km D30 1,5 km
H25 1,3 km D25 1,3 km
Kunto 1,5 km

Matkoissa on viitoitusta K-pisteelle 200 m. Jokaisella osuudella on hajonta.

Juoksujärjestykset ilmoitetaan Irma-palvelussa perjantaihin 28.4. klo 16 mennessä. Tämän jälkeiset muutokset 
kilpailupäivänä infoon. Ehdoton takaraja juoksujärjestysten jättämiselle on klo 12:30, jolloin myös kuntoviestin 
ilmoittautuminen päättyy. Kaikkien kuntosarjan joukkueiden tulee käydä tarkistamassa Emit-numeroiden 
oikeellisuus infossa.

Rintanumerot ovat käytössä kaikilla sarjoilla. Viestinumeroissa on lisäksi osuusnumero sekä värit: 1. ja 3. 
osuuden juoksijalla punainen ja 2. ja 4. osuuden juoksijalla vihreä.

Viestin yhteislähtö tapahtuu Stadionin yläportilta samasta paikasta kuin henkilökohtaisen kilpailun lähtö klo 
13.30. Viimeinen rasti on sama kuin henkilökohtaisessa kilpailussa.

Vaihtoon saapuessaan kilpailija suorittaa maalileimauksen, jonka jälkeen luovuttaa karttansa toimitsijalle, noutaa
seuraavan osuuden kartan karttatelineeltä ja antaa sen seuraavan osuuden suunnistajalle vaihtopuomilla. 
Vaihdon jälkeen kilpailija siirtyy leimantarkistukseen.

13. PALKINNOT

Henkilökohtaisen kilpailun sarjan H/D21 ja nuorempien palkintojen jako suoritetaan noin klo 13.00. Ikä- ja 
kuntosarjojen palkinnot voi noutaa tulosten valmistuttua infosta. Viestikilpailun palkinnot jaetaan tulosten 
ratkettua noin klo 15.00. 

Palkittavien määrät ovat näkyvillä kilpailukeskuksessa kilpailupäivänä. Kaikki sarjoihin H/D10-12 ja viestisarjaan 
H/D25 osallistuneet saavat palkinnon. AM-viestissä lasten ja nuorten sarjoissa H/D 25-35 ja pääsarjassa H/D21 
jaetaan aluemestaruusmitalit kolmelle parhaalle lappilaisseuralle.
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14. PESU JA WC

Pukeutuminen, pesu ja WC-tilat sijaitsevat Stadionin tiloissa.

15. ENSIAPU

Kilpailukeskuksessa maalin läheisyydessä on ensiapupiste. Ensiavun puhelinnumero on 050 3545265.

16. RAVINTOLA

Kilpailukeskuksen kahviossa on myynnissä kahvia, mehua, leivonnaisia, sämpylöitä sekä makkaraa.
 

17. MUKSULA

Muksula järjestetään ennakkoilmoittautumisten mukaisesti. 

18. PAIKOITUS JA LIIKENNEJÄRJESTELYT

Ajoneuvojen pysäköinti on vanhan Lapin Kullan tehtaan parkkipaikalla, ks. kisakeskuskartta. Kilpailukeskuksen 
viereiselle Vapaudenkadulla ei ole luvallista pysäköidä. 

Kiitämme Tornion kaupunkia, Intersport Mäkimaata ja alueen talonyhtiöitä yhteistyöstä.

Tervetuloa nauttimaan keväisestä kaupunkisprintistä!

Alatornion Pirkat ry
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