Avoin kansallinen suunnistuskilpailu

Rajarastit
Joutsenossa 21.–22.5.2016
Sarjat: H/D10RR, H/D12TR, H/D12A, H/D13, H14-90, D14-80, H21A, B, C, D21A, C.
Matkat: Lauantaina keskimatka ja sunnuntaina pitkämatka. Lauantaina väliaikalähtö kaikissa
sarjoissa. Sunnuntaina H/D16 ja vanhemmissa sarjoissa on yhteislähtö, H/D14 ja nuoremmissa
sarjoissa on väliaikalähtö.
Ratapituudet ohjeaikojen mukaiset. Sunnuntaina H21A-sarjalla voittoaika 70 min. ja D21Asarjalla 60 min.
Rastiralli: Aloittelijoilla on mahdollisuus tutustua yksin tai kaverin / huoltajan kanssa suunnistukseen RR-radalla, viimeisten kilpailuun lähtijöitten jälkeen. Ilmoittautuminen tapahtuu ennakkoon sähköpostilla (toivottavaa): mailto:suunnistus@joutsenonkullervo.fi tai paikan päällä infossa. Kaikki Rastiralliin osallistuvat palkitaan. Ei osanottomaksua. Lisätietoja lähempänä kilpailua
julkaistavissa kilpailuohjeissa.
Maasto: Avokalliomaastoa
Osanottomaksut: H/D20 ja vanhemmat 32 euroa, H/D18 nuoremmat 24 euroa. Vain yhtenä
päivänä osallistuvat maksavat puolet maksuista.
Ilmoittautumiset: Viimeinen ilmoittautumispäivä on tiistai 17.5.2016 klo 24.00 IRMA-palvelun
kautta tai sähköpostilla: suunnistus@joutsenonkullervo.fi tai postitse osoitteella Pekka Rautio,
Kulmatie 12, 54100 Joutseno.
Jälki-ilmoittautumiset: Puolitoistakertainen osanottomaksu viimeistään torstaina 19.5.2016 klo
24.00 IRMA-palvelun kautta tai puh.040 747 1350. Jälki-ilmoittautuneet sijoitetaan lähtöluetteloon säännön § 10.86 mukaisesti.
Kartta: 1:10.000, 5/2016 tulostekartta. Kartta on muovikotelossa. Kartan koko lauantaina aikuisten sarjoissa A4, lasten sarjoissa A5. Sunnuntaina pisimmillä radoilla kartan koko A3. Lopulliset
karttojen koot sarjoittain kilpailuohjeissa.
Leimaustapa: Emit-leimaus kaikissa sarjoissa. Varaamme vuokrakortin kaikille, jotka eivät ilmoita emit-numeroa. Vuokrakortin hinta on 5 euroa. Maksu maksetaan käteisellä infoon korttia
noudettaessa. Kilpailija on itse vastuussa elektronisen kilpailukorttinsa toimivuudesta ja siitä,
että käyttää lähtöluettelossa mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei tarkista/varmista kilpailijan kilpailukortin oikeellisuutta ennen lähtöä. Jos kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle
ilmoitettua elektronista kilpailukorttia, suoritus hylätään (Suunnistuksen lajisääntö 11.518). Hylkäystä ei suoriteta H/D14 ja sitä nuoremmissa sarjoissa. Muutokset on ilmoitettava kilpailukeskuksen infoon ennen kilpailijan lähtöhetkeä.
Ensimmäisten lähtö: Lauantaina klo 12.00 sunnuntaina klo 10.00. Matkaa lähtöön enintään 1
km.
Opastus: Valtatie 6:lta, Jänhiälän liittymästä, josta ajoaika kilpailukeskukseen on n.10 min. Navigaattoriin osoitteeksi Roisontie 477, Lappeenranta. Opastus on paikoillaan la 21.5 klo 8.00.
P-paikat kilpailukeskuksessa (enintään 400 m:n päässä), varalla tievarsipysäköinti (olosuhteiden takia).
Kilpailukeskus: Kivilouhos

Pukeutuminen ja pesu: Pukeutuminen tapahtuu maasto-olosuhteissa. Kilpailukeskuksessa ei
ole pesumahdollisuutta.
Palkinnot: Palkinnot jaetaan yhteistulosten perusteella. Palkintoina on lahjakortteja ja voittajille
rieskat.
Toimihenkilöt: Kilpailunjohtaja Mika Luukkonen 040 514 7615, ratamestariryhmän johtaja Reijo
Mattinen 040 504 9401 ja valvoja Juha Similä, SK Vuoksi.
Tiedottaja: Pasi Poikonen p. 040-867 7751.
Muksula: Kilpailukeskuksessa on muksula tarpeen mukaan, ilmoita tarpeesta etukäteen sähköpostilla: suunnistus@joutsenonkullervo.fi
Lähtöaikatiedustelut: Internetissä Joutsenon Kullervon suunnistusjaoston kotisivulla osoitteessa: http://www.joutsenonkullervo.fi/suunnistus/.
Palkinnot: Palkinnot jaetaan molempien päivien yhteistulosten perusteella.
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