SOTILAIDEN SM-SUUNNISTUKSEN HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU 6.9.2016
KILPAILUKUTSU
Maasotakoulu järjestää suunnistuksen sotilaiden SM -kilpailut 6.-8.9.2016. Kilpailun johtajana toimii everstiluutnantti Mikko Viitala.
Henkilökohtaisessa kilpailussa kilpailevat myös Päällystöliitto ja Aliupseeriliitto omista mestaruuksistaan.
Henkilökohtainen kilpailu järjestetään Katralammen alueella, Joutsenossa. Kilpailun teknisestä toteutuksesta vastaa Joutsenon Kullervo, kilpailujohtajana Hannu Myllärinen ja ratamestarina Reijo
Mattinen.
Sarjat, matkat ja rastien määrä:
Sarja

Matka/km

Rastit

Yleinen
Varusmiehet
H 35
H 45
H 50
H 55
Naiset

8,19
6,65
6,73
5,16
4,95
3,93
3,75

17
16
15
12
12
8
9

Maasto:
Maasto on joutsenolaista korpimaastoa, jossa suurimmat yksittäiset korkeuserot ovat n. 30 metriä.
Pohjaltaan maasto on melko hyväkulkuista ja tuoreita "metsänparannustöitä" on tehty vain muutamassa taimikossa (merkattu karttaan hidastavaksi ja reiteillä kierrettävissä). Myrskyjen kaatamia
puita on maastossa melko paljon ja vain pahimmat sumput ovat karttaan kuvattuja.
Maastosta löytyvät harvat polut ovat enduroharrastajien tekemiä ja paikoin vaikeasti juostavia (savisia ja rengasura). Kilpailijat joutuvat ylittämään maastossa kapeita suonotkoja, joissa kannattanee valita reitiksi sateisen kesän jälkeen kartan ilmoittama "kuivempi kohta". Kesä on ollut otollista
heinän kasvulle erityisesti etelärinteissä. Radat ovat kuitenkin suunniteltu niin, että kilpailijat eivät
joudu näille pahimmille alueille.
Kartta:
Tulostekartan mittakaava on 1:10 000, 8/2016. Kartan koko on A4S. Kartoittaja on Markku Pietikäinen.
Ilmoittautuminen:
23.8.2016 kuluessa oman joukko-osaston kautta. Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä. Tarkemmat
tiedot ilmoittautumisesta löytyy Tornista Maasotakoulun sivuilta.
Leimaus:
EMIT-leimaus kaikissa sarjoissa. Kilpailijat, jotka osallistuvat henkilökohtaiseen kilpailuun varaavat
omat EMIT - kilpailukortit ja ilmoittavat niiden numerot ilmoittautumisen yhteydessä. Järjestäjältä
on rajallinen mahdollisuus lainata kilpailukortteja.
Aikataulu:
klo 10-17

Kilpailutoimisto avoinna
Kilpailukeskus, Katralampi

klo 11.00

Joukkueiden johtajien kokous

klo 11.30

Kilpailujen avaus ja kilpailuvala

klo 12.00

Ensimmäiset lähdöt

Palkintojen jako:
Heti kilpailun jälkeen
Pukeutuminen ja pesu:
Pukeutuminen tapahtuu maasto-olosuhteissa. Pesumahdollisuutta ei ole kilpailukeskuksessa. Pesumahdollisuus ja sauna on Kuntotalolla Lappeenrannassa.
Tiedottaminen:
Kilpailusta tiedotetaan Maasotakoulun sivuilla Tornissa ja Joutsenon Kullervon kisasivuilla. Tiedottamisesta vastaa Maasotakoulun tiedottaja Ansa Räätäri.
Muuta:
Suunnistajan Kauppa palvelee kilpailukeskuksessa klo 10-16.

