Kilpailuohje paripartioviestiin
Kansallinen tarkkuussuunnistuskilpailu Kuopio 1.10.2016

Toimihenkilöt
•

Kilpailunjohtaja Kari Heinonen,0503830650

•

Ratamestari Sami Hyvönen (RasPi),0445377342

•

Valvoja Esko Junttila (MuuRa),0405437772

Tuomari neuvosto:
•

Martti Inkinen (RR)

•

Pinja Mäkinen (Koovee)

•

Anna Jacobson (OK 77)

Kilpailukeskus
Puijon hiihtostadion (62°54'22.2"N 27°39'04.8"E). Opastus Suurmäentieltä, Puijonrinteentien
risteyksestä. Sisältää puku- ja pesutilat myös sauna. Ei kahviota.

Sarjat ja lähtö
Elit-sarja, paripartioviesti. Kaikki kilpailevat samassa sarjassa sukupuolesta, iästä ja fyysisestä
kunnosta riippumatta. Joukkue on kaksi henkinen (tarvittaessa lisäksi avustajat). Juoksujärjestys tulee
ilmoittaa paikanpäällä kello 13:00 alkaen ja 13:45 mennessä. Yhteislähtö kello 14:00.

Maasto ja kartta
Vanhaa kuusimetsää, laskettelurinnettä ja latu-urien halkomaa sekametsää. Jykeviä järkäleitä ja jylhiä
jyrkänteitä. Tarkkuussuunnistuskartta 1:4000 8/2016, käyräväli 2 m. Kartan koko A4.

Matkat
Parkkipaikalta kilpailukeskukseen 120-300 metriä. Lähtöön matkaa, alle 100 metriä. Maali sijaitsee
kilpailukeskuksessa. Lähdöstä kauimmaisen rastin kautta maaliin on 620 metriä, kaikkien rastien kautta
1,5 kilometriä.

Kilpailumateriaali
Joukkueelle jaetaan lähtöalueella kartat (2 kappaletta), muovit (2 kappaletta), kilpailukortit (2
kappaletta). Kilpailussa käytetään pihtileimausta, jokaisella kilpailijalla tulee olla leimasin. Oman
leimasimen käyttö on sallittu. Leimasimia on saatavilla rajoitetusti myös lainaksi infosta.
Huom! Tehtävien jakoa varten lähtöalueelle voi viedä merkkausvälineen. Kilpailukorttiin saa merkitä
yli viivaamalla rastit, joita kilpailija ei suorita. Merkkaustehdään yliviivaamalla riviltään kaikki
leimausruudut A-Z. Rivin osittainen ylimerkkaaminen katsotaan virheeksi. Kilpailukorttiin ja karttaan
ei saa tehdä muita merkintöjä. Merkkausvälineen käyttäminen muualla kuin lähtöalueella on kielletty.
Merkkausvälineen voi luovuttaa lähtötoimitsijalle maalipaikalle kuljettamista varten. Järjestäjä ei
vastaa merkkausvälineen palauttamisesta oikealle omistajalle.
Huom! Kilpailukortista luetaan kaikki leimat, oli leima merkatulla rivillä tai ei. Kaksi leimaa
kilpailukorttien rivillä tarkoittaa kaksinkertaista leimausta (leimausvirhe), vaikka leimat olisivat samat.
Tulostaululla on esimerkit oikein ja väärin merkityistä kilpailukorteista.

Kilpailun kulku
Aika

Paikka

Toiminta

13:00

Info

Juoksujärjestyksen ilmoittaminen infoon alkaan.

13:45

Info

Juoksujärjestyksen ilmoittamisen takaraja.

13:45

Kilpailukeskus

Lähtöalueelle siirtyminen.

13:55

Lähtöalue

Kilpailumateriaalin jako.

14:00

Lähtöalue

Yhteislähtö PreO-radalle.

14:55

Maali

PreO:n suoritusaika päättyy.

15:00

Kilpailukeskus

TempO:n karanteeni alkaa.

15:10

TempO-asema

Ensimmäisen osuuden TempO-alkaa.

(16:00)

Kilpailukeskus

Toisen osuuden TempO-päättyy.

(16:15)

Kilpailukeskus

Viralliset tulokset ja palkintojen jako.

16:30

Kilpailukeskus

Vapaat harjoitukset ja lajiesittely.

PreO-rata
Radalla 20 rastitehtävää. Ei rastiväliviivoja. Suoritusmatka on laskettu lähdöstä kauimmaisen rastin
kautta maaliin (620 metriä, 19 minuuttia). Kaikkien rastien kautta 1,5 km. Suoritettavien rastien määrä
on laskettu rastien tasajaolla (10 rastia, 30 minuuttia). Suoritusaika on 55 minuuttia sisältäen rastien
jakamiseen käyttettävän ajan. Korkeusero on matalimman ja korkeimman ratkaisupaalun välillä 10
metriä.

Huom! Sekä lähdön että maalin saa ohittaa kilpailun aikana.
Huom! Tehtävät on ratkaistavissa numerojärjetyksessä, mutta tehtävät saa ratkaista ja leimata
haluamassaan järjestyksessä.
Huom! A-tehtävillä ei ole ratkaisupaalua. Tehtävillä, joilla on ratkaisupaalu, on merkattu katselusuunta
rastimääritteen sarakkeeseen H. Suunta on ratkaisupaalulta kohti rastia. Ratkaisupaalu sijaitsee
sallituista kulkureiteistä lähimpänä rastia. Kulkureitiltä voi poiketa ratkaisupaalun luokse, mutta
ratkaisupaalua ei saa ohittaa. Tarvittaessa ratkaisupaalulla on käytetty sektorinauhaa merkisemään
katselusektoria, jossa tehtävän liput ovat.
Huom! Kaukana olevissa tehtävissä käytetään kaksin kertaista lipputusta. Ylempi lipuista on
normaalikorkuudella.
Huom! Puijon hyppyrimäen parkkipaikalla on purukasa, joka on karttaan merkattu vain kiellettynä
alueena. Sen vierestä voi kulkea.
Huom! Kommunikointi toiselle kilpailijalle on kilpailun aikana kielletty paitsi lähtöalueella ennen
maastoon menoa.

Reitti
Asfalttia ja hiekkapintaista latupohjaa (kartassa yhtenäinen reunaviiva). Purupintanen latupohja ja muut
polut (kartassa katkonainen reunaviiva) tai kulkukelpoinen aukea on kielletty. Purua on kuitenkin
sallitulla kulku-uralla suuren purukasan vieressä. Latupohjalla on jyrkkiäkin kohtia, joille järjestestyy
tarvittaessa ylitysapua. Avustajaa tarvitsevat kilpailijat saavat ja on suositeltavaa käyttää omia
avaustajia. Avustusta järjestetään tarvittaessa ilmoittamalla tarpeesta mahdollisimman ajoissa infoon.

Ratkaisuperusteet
Rastitehtävän vastaus on lippu, joka sijaisee lähimpänä rastiympyrän keskuksen ja määritteen
osoittamaa paikkaa. Rastitehtävän vastaus ei ole lippu (eli lippu puuttuu), jos lähimmän lipun etäisyys
ympyrän osoittamaan paikkaan on yli neljä metriä tai rastimäärite ei osoita lipua. Lippu merkitään
kilpailukorttiin leimaamalla ruutu rastin numeroa vastaavalta riviltä sarakkeesta A-E, lipun järjestystä
(vasemmalta oikealle) ratkaisupaalulta vastaavasti. Puuttuva lippu merkitään sarakkeeseen Z.

Maali
Joukkueen saavuttua maalialueelle joukkue saa tarkastaa, että kaikki rastit on tullut jaettua ja leimattua.
Tähän voi käyttää hienovaraisesti ääntä. Vain toinen joukkueen jäsenistä voi poistua maalialueelta
tarkastamaan puuttuvien leimojen rastit. Joukkueen pitää ilmoittautua maaliin määräajassa. Yliajalle
mentyä joukkueelle tuomitaan virhe jokaista alkavaa viittä minuuttia kohti.

Joukkue ilmoittautuu maaliin ja toimitsija tarkastaa kilpailukortit puuttuvien leimojen osalta ja
merkitsee kilpailukorttiin ylitetyn ajan. Maaliin tullut joukkue siirtyy karanteenialueelle
valmistautumaan TempO:n.

TempO-asema
TempO-aseman odotusalueelle siirrytään osuuksittain. Odotusalueelta kutsutaan ensimmäisen osuuden
kilpailijat maaliintulo järjestyksessä suorittamaan TempO-asema. Toinen osuus kutsutaan ensimmäisen
osuuden jäljeen käännetyssä paremmuusjärjestyksessä.
TempO-asemalla on kuusi lippua (Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo ja Foxtrot) ja viisi tehtävää
(maksimi aika: 150 sekuntia). Jokainen tehtävä on omalla karttalehdellään tehtävävihkossa.
Ensimmäistä tehtävää peittää kansilehti. Toimitsija varmistaa, että kilpailija näkee liput osoittamalla ja
nimeämällä liput. Kilpailija varmistaa, että tehtävät on oikessa järjestyksessä, joka näkyy tehtävävihkon
sivunumeroinnista. Kilpailija saa aloittaa suorittamisen vasta toimitsijan luvalla: “Aika alkaa nyt”.
Kartta on valmiiksi suunnattu katselusuuntaan. Karttalehdellä on kaksi pohjoisnuolta karttaympyrän
molemmin puolin. Karttaympyrän keskellä on rastikohde, merkattu rastiympyrällä. Karttaympyrän alla
on rastimäärite. Tehtävässä kysytty lippu tulee olla oikella kohteella ja oikealla puolella/osassa sitä
(selviää rastimääritteestä). Tällöin vastataan lippu, joko selvällä äänellä lausuttuna sen nimi tai
osoittamalla sen nimi karttalehdeltä. Jos kysytty lippu puuttuu, vastataan vastaavasti Zero (eli nolla).
Toimitsija kellottaa kilpailijan toimista yhteisajan, joka päättyy viimeiseen tehtävän vastaukseen.
Suorituksen päätteeksi kilpailija saa vastaustositteen ja hänet ohjataan yleisöalueelle seuraamaan
TempOa.
Huom! TempOn yleisöltä vaaditaan hiljaisuutta suoritusten aikana ja kannustavaa illakointia
suoritusten päätteeksi.

Tulokset
Joukkueen tulos muodostuu summana joukkueen jäsenten TempO-aseman ratkaisuajasta ja virheiden
sanktioista. TempO-aseman virhe on 30 sekuntia ja PreO-radan virhe 60 sekuntia. Pienimmän ajallisen
tuloksen tehnyt joukkue voittaa. Tulokset julkaistaan luettavassa muodossa heti niiden selvittyä.
Tulokset ovat viralliset, kun niiden julkaisemisesta on kulunut 15 minuuttia ja kaikki valitukset on
käsitelty.

Palkinnot
Viestissä 3 parasta joukkuetta palkitaan.

Onnea!
Kuopion Suunnistajat

