SUUNNISTUKSEN SOTILAIDEN SM KILPAILU, HENKILÖKOHTAISET MATKAT 6.9.2016
KILPAILUOHJEET
SÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä, sotilaiden Suomenmestaruuskilpailujen sääntöjä ja järjestäjien
antamia ohjeita.
KILPAILUMATKAT
Sarja
Yleinen
Varusmiehet
H35-H44
H45
H50
H55
N

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

rastit
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.
KILPAILUNUMEROT
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroita. Numerot ovat esilähdössä.
LEIMAUS
Kilpailussa käytetään emit-leimausta. Kilpailijat, joilla ei ole omaa emit-korttia, saavat sen tulospalvelukopilta. Tarkistakaa lähtölistasta, että emitin numero on oikein. Kilpailukortin numeroiden muutokset
tehdään maalissa olevassa tuloslaskentakopissa. Kilpailukeskuksessa mallirastin lähellä on 0-leimasin,
jolla voi kokeilla kortin toimivuutta ja lähdössä 3 minuuttia ennen lähtöä suoritetaan 0-leimaus. Palauttamatta jääneestä lainakortista veloitetaan 50 euroa. Lainakortti palautetaan tulospalvelukoppiin.
Kilpailija on itse vastuussa elektronisen kilpailukorttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää lähtöluettelossa mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä poikkeuksellisesti tarkistaa /varmista kilpailukortin
oikeellisuuden ennen lähtöä.
Maalissa on maalileimaus.
RASTIT
Mallirasti on kilpailukeskuksessa. Mallirastin vieressä on 0-leimasin, jolla kilpailija voi tarkistaa emit kortin toimivuuden.

KARTTA JA RASTIMÄÄRITTEET
Tulostekartan mittakaava on 1:10 000, 8/2016. Kartan koko on A4S ja kartat ovat muovikotelossa. Rastimääritteet on painettu karttaan. Irralliset rastimääritteet saa 3 min ennen lähtöä lähtökarsinasta. Lähdössä ei ole kiinnitystarvikkeita.
Alueen vanhat kartat ovat nähtävänä tulostaululla.
Kartoittaja on Markku Pietikäinen.
Kilpailussa varusmiehillä käytetään timantti hajontaa. Alla on malli ko. hajonnasta.

ESILÄHTÖ JA LÄHTÖKYNNYS
Lähtökynnys on ylitettävä klo 12.45, samassa paikassa on esilähtö, josta saa numerot ja Emitin tarkistuslipukkeen. Numerot ovat narulla numerojärjestyksessä. Numerot kerätään pois lähtökynnyksen sulkeuduttua.
Esilähdössä jaetaan GPS seuranta laitteet. GPS:n saavien urheilijoiden tulee saapua lähtöpaikan takana
olevalle katokselle (Stora Enson telttakatos) kilpailuvarustuksessa 10 min ennen lähtöaikaansa.
GPS-seurannasta johtuen kilpailijat eivät saa käyttää mitään sähköisiä viestintävälineitä klo 12.45. jälkeen.
Esilähtöön on matkaa 600 m ja paikalla on 3 puolijoukkue telttaa, käymälävaunu ja juomaa. Esilähdöstä
on varusteiden kuljetus kilpailukeskukseen. Järjestäjien puolesta ei ole kasseja, vaan ota oma kassi mukaan. Varusteet tulee laittaa perävaunuun lähtöajan mukaisesti.
Verryttelyyn on lähtökynnykselle järjestetty ”lämmittelysuunnistusmahdollisuus”. Kartat ovat telttojen
lähellä ämpärissä menetelmällä ”ota ja palauta käytön jälkeen”. Maasto ei vastaa kilpailumaastoa mutta
kartta on saman kartoittajan tekemä kuin kilpailussa on käytössä.
LÄHDÖT
Ensimmäiset lähdöt klo 12.00
Lähtöön on matkaa 850 m ja se on viitoitettu kelta-sinisellä kuitunauhalla.
Varusmiehillä parittomat numerot lähtevät lähtökarsinnan vasemmasta reunasta ja parilliset oikeasta
reunasta.
Kutsu lähtökarsinaan -5 min, emitin nollaus -4 min, irralliset rastimääritteet saatavana -3min, mallikartta
-2 min, karttojen viereen -1 min.
JUOMAPISTE
Maastossa on juomapiste, jonka kaikki radat ohittavat. Juomana on vesi ja juomapisteellä on myös lääkintämies ja yhteys kilpailukeskukseen.

VIITOITUKSET
Viitoitukset alkavat opaspaalulta kilpailukeskuksesta.
MAALI JA VÄLIAJAT
Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Maalissa kilpailija tekee emit-maalileimauksen, josta tulee maaliin tuloaika. Leimauksen jälkeen kilpailija siirtyy maalikujaa pitkin leimantarkastukseen. Epäselvät leimaukset tarkistetaan erikseen ja tarkistuskortti otetaan talteen. Maali suljetaan klo 16.30. Tulospalvelukopin ovelta kilpailija saa väliaikatulosteen.
GPS-SEURANTA
Kilpailussa käytetään GPS-seurantaa. Lista henkilöistä, joille laite tulee, löytyy tulostaululta. Seuranta on
järjestetty kilpailukeskukseen erilliseen telttaan.
KESKEYTTÄNEET
Keskeyttäneiden on tultava maalin läpi, tai jos se ei ole mahdollista, keskeyttäneen on ilmoittauduttava
maalissa korttien tarkastuspisteessä.
TULOKSET
Tulokset ovat nähtävänä tulostaululla ja Joutsenon Kullervon verkkosivuilla osoitteessa
http://www.joutsenonkullervo.fi/suunnistus/kisasivut/sotilas%20sm%202016/sotilas%20sm%202016.ht
ml
SOTILASKOTI
Kilpailukeskuksessa palvelee sotilaskoti kilpailujen ajan.
AVAJAISET JA JOUKKUEIDEN JOHTAJIEN KOKOUS
Joukkueiden johtajien kokous pidetään seurantateltassa klo 11Kilpailun avajaiset pidetään klo 11.30 kilpailukeskuksessa.
PALKINNOT
Palkintojen jako tapahtuu klo 15.45 seuraavassa järjestyksessä: H55, H50, H45, H35-H45, Naiset, Varusmiehet ja Yleinen
Palkittavien määrä on nähtävänä tulostaululla.
Voittajat palkitaan järjestävän seuran puolesta perinteisesti joutsenolaiseen tapaan rieskalla.
ENSIAPU
Ensiapu on kilpailukeskuksessa, lisäksi juomapisteellä päivystää lääkintämies
PESU JA KÄYMÄLÄT
Käymälävaunu on kilpailukeskuksessa ja esilähdössä. Pesumahdollisuutta ei ole.
TUOMARINEUVOSTO
PE:n edustaja
Järjestäjien edustaja
Kilpailujoukkueiden edustaja
Kilpailun valvoja (ei äänioikeutta)
Sihteeri (ei äänioikeutta)

LitM Jouni Ilomäki
Evl Mikko Viitala
valitaan 6.9
Kapt Marko Haapiainen
Ylil Jari Kivelä

TOIMIHENKILÖT
Kilpailunjohtaja
Ratamestari
Valvoja
Tuloslaskenta
Kuulutus
Tiedottaja

Hannu Myllärinen 0400 682 400
Reijo Mattinen,
kapt Marko Haapiainen
Pekka Rautio 040 747 1350
Hannu Myllärinen, 0400 682 400
Ansa Räätäri

PELASTUSSUUNNITELMA
Pelastussuunnitelma on nähtävillä tulostaululla.

Tervetuloa Joutsenoon kilvoittelemaan sotilaiden paremmuudesta sotilaiden kuninkuuslajissa!
Joutsenon Kullervo
suunnistusjaosto

