Alustava kilpailuohje
Lopullinen kilpailuohje nähtävillä kilpailukeskuksessa
Satakunnan avoin aluemestaruuspyöräsuunnistuskilpailu 11.7.2015
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KILPAILUSSA NOUDATETAAN SSL:N LAJISÄÄNTÖJÄ JA JÄRJESTÄJIEN ANTAMIA
OHJEITA.
KILPAILUMAASTO JA AJOURAT
Kilpailukeskuksena on Ulvilan Ravanin urheilumonttu. Kilpailumaasto koostuu monenlaisista
teistä, poluista ja ajourista. Paikoin on heinää hidastamassa ajoa. Viikolla olleista sateista johtuen
jotkin polut voivat olla märkiä, mutaisia tai liukkaita.
Oikominen on kielletty.
Muistakaa oikeanpuoleinen liikenne poluilla, sillä vastakkain ajelulta ei voi välttyä. Huomioikaa
myös risteävä liikenne.
Piha-alueet, viljellyt pellot ja karttaan kielletyksi merkityt alueet ja tiet ovat kiellettyjä.
Ja vielä muistutus: Noudata liikennesääntöjä ja varovaisuutta!
KARTTA
Kaikissa sarjoissa on käytössä pyöräsuunnistuksen tulostekartta. Kartan mittakaava sarjalla H21 on
1:15 000, muilla sarjoilla 1:10 000, ja käyräväli on 2,5m. Kartan koko on A4. Maastotyöt ja
(neliportainen) ajokelpoisuusluokittelu on tehty 5-7/2015. Kartta ei ole suojakotelossa.
Rastitunnukset on painettu karttaan rastinumeroiden yhteyteen, rastimääritteitä ei ole.
Kilpailukarttoja ei kerätä maalissa, joten muistakaa reilu peli!
Kartassa on käytetty karttamerkkiä 407 (pystyvihreä) kuvaamaan maastossa olevia metsätöistä
jääneitä oksia ja maapohjan muokkausta.

RATOJEN PITUUDET (lyhintä ajokelpoista reittiä)
Sarja
H21
H20
H18
H16
H14
D21
D20
D18
D16
D14
H40
H50
H60
H70
D40
D50
D60

Ratapituus (km)
16,7
12,1
11
9
6,7
12,1
11
9
7,2
6,7
12,1
11
6,7
6,7
9
7,2
6,7

WC:t, PUKEUTUMINEN JA PESU
Kilpailukeskuksessa on WC ja pukeutuminen kenttäolosuhteissa. Kilpailukeskuksessa ei ole
pesumahdollisuutta.
RASTIT JA LEIMAUS
Rastit on sijoitettu ajouran viereen. Leimasin on vaakatasossa puisessa tolpassa kilpailukeskuksessa
olevan mallirastin mukaisesti.
KILPAILUNUMEROT
Kilpailunumerot, kiinnitysnaru ja emit-tarkistusliuskat ovat kilpailukeskuksessa. Lisää kynällä
emit-tarkistusliuskan taakse kilpailunumerosi. Vuokra-emitit ovat infossa. Tarkasta emit-numerosi
lähtöluettelosta, väärällä kortilla ei saa kilpailla. Kilpailunumerot kerätään pois maalin jälkeen.
Palauttamattomasta vuokra-emitistä peritään 70€ maksu.
Samoin palauttamattomasta numerolapusta peritään 40€ maksu.
Kilpailunumero kiinnitettävä pyörään siten että se on luettavissa edestäpäin.

LÄHDÖT JA VARUSTEIDEN TARKASTUS
Lähtöön on kilpailukeskuksesta matkaa 900m. Viitoitus on merkattu keltaisella nauhalla.
Kilpailijan on varmistettava emit-korttinsa toimivuus. Emit kortin muutokset voi tehdä kisapaikalla
infoon.
Ensimmäinen lähtö on klo 13:00.
Lähtöön kutsutaan 4 min ennen lähtöä. Samalla tarkastetaan pyörä ja varusteet (pyöräilykypärän
käyttö on pakollinen kaikissa sarjoissa), sekä nollataan emit-kortti. Kilpailija saa ottaa kartan
minuutti ennen lähtöä. Lähdöstä K-pisteelle on keltainen nauhoitus.
Pyörien testaus ja verryttelyajo on sallittu pyörätiellä ks. kuva

MAALI
Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin, keltainen/valkoinen nauha.
Kaikissa sarjoissa on sama maali, jossa on maalileimasin. Maalileimasimelta kilpailija jatkaa
leimantarkistukseen, jossa emit-kortti luetaan.
Keskeyttäneet tulevat leimantarkistuksen kautta maastosta pois ja ilmoittavat keskeyttämisestään
toimitsijoille. Itkumuuri sijaitsee kilpailukeskuksessa leimantarkistuksen yhteydessä.

ENSIAPU
Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa.
PALKINNOT
AM-mitalit ovat haettavissa infosta tulosten selvittyä.
RAVINTOLA
Kilpailukeskuksessa on buffetti.
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