Kilpailuohjeet 2.-3.1.2016 Hisu AM ja WRE –kilpailut

Organisaatio – Organization
Kilpailunjohtaja: Aki Aikio, 040-7301 475
Ratamestariryhmä: Aki Aikio, Tapio Tahkola
Kilpailun valvoja: Timo Ronkainen
IOF valvoja: Tapani Partanen
Tulospalvelu: Petri Pesonen, 040-5233 142
Tiedottaja: Seppo Linjakumpu
Ensiapu: Anne Määttä, 040 – 5147 608
Tuomarineuvosto: Kimmo Määttä (OH), Seppo Keltamäki (JoKU),
Eija Hannuksela (S-2000)

Säännöt – Rules
Kilpailuissa noudatetaan IOF:n ja SSL.n sääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita.
In competitions will be followed rules of IOF and SSL and instructions given by organizer.

Kilpailukukeskus – Competition center
Nuorisokeskus Oivanki.

Pysäköinti – Parking
Pysäköinti P-alueille.
Parking on P-areas.

Kilpailutoimisto - Competition office
Nuorisokeskus Oivanki
Toimisto auki kilpailupäivinä klo 9 – 15.
Competition office open 9 AM – 3 PM.

Kilpailunumerot – Bibs
Kilpailunumerot narulta Nuorisokeskuksen pihalta. Kilpailunumerot kiinnitetään vasempaan
reiteen. Kilpailunumerot palautetaan kilpailujen jälkeen.

Bibs will be hanging on rope at yard of Nuorisokeskus Oivanki. Bib will be on left leg. Bibs
will be collected after competition.

EmiTag
EmiTag leimaus. Vuokrattavat kortit saa kilpailutoimistosta. Palauttamattomasta Emitag –
kortista veloitetaan EUR 100,-.
Kilpailijana olet itse vastuussa elektronisen kortin toimivuudesta, joten testaa se
mallirastilla.
Varmista myös, että käytät lähtöluettelossa mainittua kilpailukorttia. Kilpailunjärjestäjä ei
tarkista kilpailukortin oikeellisuutta ennen lähtöä. Jos kilpailija käyttää muuta kuin
järjestäjälle ilmoitettua kilpailukorttia, suoritus hylätään (suunnistuksen lajisääntö 11.518).

EmiTag punching. Rented EmiTags will be given at competition office. If EmiTag cards will
not be given back, fee for lost EmiTag is EUR 100,-.
As athlete you are yourself responsible for Emitag card´s operation, so test EmiTag at
model control.

Make sure that you use EmitTag you have in start list. Organizer will not check Emiteg
before start. If athlete will use other Emitag than informed to organizer he/she will be
disqualified. (Rule 11.518)

Kilpailumaasto - Terrain
Kilpailumaasto tyypillistä alueen metsämaastoa.
Terrrain is typical forest land of this area.

Urasto – Tracks
Yhteensä uria 49 km. Leveä luistelu-ura 4,5 km, kapea luistelu-ura 7, 5km, kelkauraa 37
km. Alueella on ylimääräisiä karttaan merkitsemättömiä kelkkauria, niitä ei ole lanattu.
Tracks alltogether 49 km. Very wide track 4,5 km, Wide track 7,5 km, Track 37 km.
There are some extra snowmobile tracks which are not marked in map, they are not
prepared.

Kartta - Map
Tulostekartta 12/2015, koko A4, mittakaava Sprintti 1:7500 ja keskimatka 1:12500,
käyräväli 5 m. Rastikoodit painettu karttaan rastinumeron viereen.
Map printed 1/201/2016, size A4, scale Sprint 1:7500, Middle 1:12 500, contour 5 m. Code
is printed close to control number.

Lähtö
Ensimmäinen lähtö 2.3. klo 11.30, 3.1 klo 11.00. Lähtö on kilpailukeskuksessa.
First start 2.1. 11.30 AM, 3.1. 11.00AM, Start is at competition center.
Toiminta lähdössä – Operation in start
– 4 min:
– 3 min:
– 2 min:
– 1 min:

Kilpailunumeron tarkastus Bib - Checking
EmiTagin nollaus EmiTag clearing
Mallikartta – Model map
Kilpailukartoille siirtyminen. Kartan saa minuuttia ennen lähtöä,

H/D21 sarjoissa kilpailija saa 15 s ennen lähtöä.
– 1 min: Moving to maps, Map can be taken 1 minute before start, in classes H/D21 map
can be taken 15 seconds before start

Rastit ja leimaus
Rastit ovat uran sivussa. EmiTag-yksikkö sijoitettu rastilipun sisälle. EmiTag rekisteröi
rastilla käynnin n. puolen metrin etäisyydeltä, jolloin ranneke vilkkuu n. 10 sekunnin ajan.
Controls are on side of track. Emitag is inside control flag. EmiTag will register vvisit on
control from 0,5 m distance, then EmiTag winks abt. 10 seconds.

Maali - Finish
Loppuaika maalilinjan ylityksestä. Maalissa EmiTagin purku. Maali suljetaan molempina
päivinä klo 15.00.
Finishing time at finish line crossing. At finish reading EmiTag. Finish will be closed at 3.00
PM.

Pukeutuminen ja pesu - Changing Clothes and washing
Pukeutuminen ennen kilpailua kilpailukeskuksen liikuntasalissa ja naiset kuntosalissa.
Pesu saunalla.
Changing clothes before competition at competition center for men sport hall and wo¨men
at fitness room. Washing after competition at sauna.

Ensiapu – First Aid
Ensiapu kilpailukeskuksessa. Vakavissa onnettomuustilanteissa soitto yleiseen
hätänumeroon 112.
First aid at competition office. In serious accidents call 112.

Tulokset - Results
Tulokset ovat nähtävillä kisasivuilla ja tulostaulula

Palkinnot - Prizes
Palkintojen jako am –kilpailuista päivittäin ja sunnuntaina yhteistulosten perusteella.
Palkinnot voi noutaa sarjojen valmistuttua kilpailutoimistosta.
Prizes will be given for am – competition daily, and both days result on Sunday after result
are ready. Prizes can be taken from competition office.

Nautinnollista kilpailua kaikille.
Enjoy your competition.

