KILPAILUOHJEET
Kaakon Nuorten Rasti-Cup ja avoin Sähkö –sprinttikilpailu
Kouvolan Kasarminmäellä 13.9.2014
Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän ohjeita.
Kilpailun organisaatio
Kilpailunjohtaja: Sari Vääränen
Valvoja: Hannu-Pekka Pukema
Ratamestari: Jarkko Tynys ja Marttiina Joensuu (RR- ja TR-radat)
Tiedottaja: Kirsi Kiiskinen
Lähtö NRC: Virpi Hyyrynen
Lähtö avoin sprintti: Hannu Töyrylä
Maali ja tulokset: Timo Harju
Palkinnot: Urpo Särkkä
Kuulutus: Petri Lindqvist
Kilpailutoimisto: Tero Ojala
Pysäköinti ja tien ylityksen valvonta: Veikko Velling
Ensiapu: Terhi Harjula
Kioski ja makkarat: Noora Hyyrynen
Tuomarineuvosto: Puheenjohtaja Juha Similä (SK Vuoksi) sekä jäsenet Ville Luoma
(HiKi), Sari Nurmela (VeVe)
Kartta
Sprinttisuunnistuskartta 1:4000 käyräväli 2,5 m, tulostekartta. NRC:ssa kartan koko
A4, avoimessa sprintissä A4S. Kartta on muovikotelossa.
Maasto
NRC kilpaillaan Hinkkismäen ulkoilualueella sekä Kasarminmäellä, jossa on
suurimmaksi osaksi puistoa, asfaltoituja ja hiekotettuja teitä. Iltapäivän avoin
Sähkösprintti juostaan puolestaan kokonaan Kasarminmäen ja Kaunisnurmen
alueella, jossa metsää on vain vähän.
Kilpailuasu ja –jalkineet:
Asu vapaa, mutta pakollinen ;) Piikkareiden käyttö on kielletty.
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Avoin sprintti
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Mallirasti ja Emit-kilpailukortit
Kilpailija on itse vastuussa elektronisen kilpailukorttinsa toimivuudesta ja siitä että
käyttää lähtöluettelossa mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei tule
tarkistamaan/varmistamaan kilpailijan kilpailukortin oikeellisuutta ennen lähtöä. Jos
kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua elektronista kilpailukorttia,
suoritus hylätään (Suunnistuksen lajisääntö 11.518). Muutokset on ilmoitettava
kilpailukeskuksen infoon ennen kilpailijan lähtöhetkeä. Lainakortit (4 €) voi noutaa
infosta, jonne ne on myös palautettava kilpailun jälkeen. Palauttamattomasta
lainakortista peritään 60 €.
Mallirasti nähtävillä kilpailukeskuksessa.
Kilpailunumerot, tarkistuslipukkeet ja rastimääritteet
Kilpailijat käyttävät kilpailunumeroliiviä, jotka ovat saatavilla kilpailukeskuksessa.
Tarkistuslipukkeet ovat numeroiden vieressä. Kilpailunumero palautetaan maalissa.
Nuorten rasticupissa määritteet ovat kartassa sekä irrallisina saatavissa lähdössä.
Iltapäivän avoimessa sprinttikilpailussa rastimääritteet ovat vain irrallisina ja
saatavissa lähdössä.

Kielletyt alueet
Huomioikaa sprinttikartan kielletyt kohteet (kuva
vieressä). Alueella on kilpailun aikana muutakin
liikennettä ja Kasarminmäen ja Kaunisnurmen alueella
radat ylittävät joitakin teitä.

Iltapäivän avoimessa sprintissä on kielletyiksi
merkittyjä teitä, joita on lupa ylittää vain kuvan
mukaisista, ”kulmatötsillä” merkityistä kohdin.
Avoimessa sprinttikilpailussa sarjoilla H 16, 21, 40, 50,
60 sekä D21ja D40 on tien alitus tunnelia pitkin,
tunneliin on ohjaava viitoitus. Kilpailijan tulee
noudattaa liikennesääntöjä.

Jos kilpailija ylittää tien muualta kuin merkitystä
kohdasta, kilpailija hylätään. Teiden ylityksissä on
noudatettava erityistä varovaisuutta. Kielletyn
alueen ylittäminen johtaa hylkäykseen.
Kielletyiksi merkityt tiet on lupa ylittää vain kuvan
mukaisista, ”kulmatötsillä” merkityistä kohdin.
Katso kuvat!

Lähdöt
Aamupäivän NRC-lähtöön on matkaa 400m. Lähtöön johtaa viitoitus, joka alkaa
kilpailukeskuksesta. Iltapäivän avoimen sprinttikilpailun lähtö sijaitsee
kilpailukeskuksessa.
Lähdön toiminta
Sarjat H/D12TR, H/D13 ja H/D14 saavat kartan 1 minuutin ennen lähtöä ja
rastireittiläiset 2 min ennen lähtöä opastajan avustuksella. Vanhemmat sarjat saavat
kartan lähtöhetkellä. Lähtökarsinaan kutsutaan 4 min ennen lähtöä.
Lähtöpaikalla on RR- ja TR-mallikartat ratoineen. Muilla sarjoilla mallikartta on ilman
rataa K-piste merkittynä.
Lisäohje RR-sarjat
RR-sarjalaisten lähtöpaikka on sama kuin muillakin NRC-sarjoilla, mutta K-piste on
eri paikassa. Rastireittiläiset ohjataan oikealle K-viitoitukselle. RR-reitin viitoituksena
on maastossa kulkeva yhtenäinen keltainen muovinauha.
Rastireitin rastit ovat viitoituksen varrella. RR-radan rasteilla ovat tunnukset RR1,
RR2, RR3 jne. Kilpailija saa väärästä tai puuttuvasta leimauksesta 10 min lisäajan
kutakin virhettä kohden. Mallirasti on lähtöpaikalla.
Lisäohje TR-sarjoille
TR-sarjalaisten lähtöpaikka on sama kuin muillakin NRC-sarjoilla, mutta K-piste on eri
paikassa. Tukireittiläiset ohjataan oikealle K-viitoitukselle. Tukireitin radalle osuu
parkkialue, joka on kiellettyä aluetta. Parkkialueen reunaa saa juosta.
Yleisörasti ja viimeinen rasti
Niin yleisörastilla kuin viimeisellä rastilla käyvät kaikki sarjat, myös RR-sarjalaiset.
Rasteilla on kaksi leimasinta ja molempia leimasimia voi käyttää.
Maali
Maaliin johtaa viitoitus viimeiseltä rastilta. Kilpailussa käytetään maalileimausta.
Maalileimauksen jälkeen siirrytään suoraan leimantarkastukseen. Virheelliset ja
puutteelliset leimaukset käsitellään heti leimantarkistuksen jälkeen.
Keskeyttäneet
Keskeyttänyt kilpailija leimaa maalissa ja ilmoittaa keskeyttämisestään
tarkastuksessa.
Tulokset
Tulokset julkaistaan ilmoitustaululla. Kilpailun jälkeen tulokset julkaistaan
kisasivuilla.

WC
Kisakeskuksessa Kasarmiravintolan aulassa. EI SUUNNISTUSKENGILLÄ SISÄTILOIHIN!
Palkintojen jako
Palkintojen jako aloitetaan heti tulosten selvittyä. Rastireitti-sarjassa kaikki kilpailijat
palkitaan maalissa numeron palautuksen yhteydessä. NRC:n palkintojen jaon
yhteydessä jaetaan myös Kymenlaakson nuorten rasti cupin kokonaiskipailun
palkinnot. Palkittavien määrä löytyy tulostaululta.
Ravintola
Kisakeskuksessa palvelee kisaravintola ja makkaran myyntipiste.
Ensiapu
Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste.
Pukeutuminen ja pesu
Paraatikentällä saa pukeutua ja riisuutua  Ei pesumahdollisuutta.
Paikoitus
Paikoitus kilpailukeskuksessa piha-alueella sekä tarvittaessa tien varrella.
Noudata paikoituksenohjaajien ohjeita.
Opastus
Kuusaantieltä, Kuusaantien ja Kappelikadun risteyksestä. Noin kilometri Kouvolan
keskustasta Kuusankosken suuntaan.

