KILPAILUOHJEET
PÄIJÄT-HÄMEEN SUUNNISTUKSEN AM-PARTIOSUUNNISTUSKILPAILU
Hollolan Tiirismaalla ke 17.5.2017
Kilpailun johto
Kilpailujohtaja Antti Lepola
Ratamestari Juha Hirvonen
Valvoja Jussi Jaskari, HU-46
Tuomarineuvoston puheenjohtaja Seppo Järvinen, LS-37
Säännöt
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita.
Kartta
1:10 000/5 m, 4/2017, A4 tuloste muovikotelossa.
Rastinmääritteet
Kartassa.
Ohjeet partiosuunnistukseen
Partiossa on 3 henkilöä.
Lähtöhetkellä partion jäsenet saavat kukin oman kartan, johon on painettu kaikki sarjan
rastiympyrät, niiden viereen rastikoodit ja kartan reunaan rastinmääritteet.
Partio tekee rastien jakamisen haluamassaan aikataulussa.
Partion jäsenet leimaavat omavalintaisessa järjestyksessä kaikilla karttaan merkityillä rasteilla.
Jokaisella partiolla on sarjasta riippuen 1–2 yhteistä rastia, jotka on merkitty karttaan ja
määritteisiin etukirjaimella Y (esim. Y1, Y2); näillä rasteilla on kaikkien partion jäsenten
leimattava.
Kierrettyään omat rastinsa sekä yhteiset rastit partion jäsenet kokoontuvat kokoontumisrastille
(kartassa ja määritteissä merkitty: K201). Odottavat partion jäsenet viettävät odotusajan 10
m säteellä rastilipusta auttamatta tai häiritsemättä muita kilpailijoita.
Kun partion viimeinen jäsen on leimannut kokoontumisrastilla, partio etenee yhdessä
viitoitusta pitkin maaliin.
Partion johtaja (rintanumerolla varustettu) suorittaa maalileimauksen viimeisenä, josta
määräytyy partion loppuaika ja sijoitus.
Maalileimauksen jälkeen partio siirtyy yhdessä leimantarkistukseen (kaikkien emit-kortit
luetaan).
Muuta
Kilpailumaastossa on kilpailun aikana lukuisa määrä rasteja. Kaikilla sarjoilla ei ole samat rastit
– kannattaa olla tarkkana koodien kanssa.
Sarjat
D14, 16, 18, 20, 21, veteraanisarjat 120, 150, 180
H14, 16, 18, 20, 21, veteraanisarjat 120, 150, 180, 210
Kuntosarja

Tyttö saa joukkueessa osallistua poikien sarjaan.
Veteraanisarjojen partiossa (120, 150, 180 ja 210) jokaisen osanottajan täytyy olla vähintään
sarjasta H/D35 ja sarjan kokonaisikä pitää täyttyä.
Leimaus
Kilpailussa käytetään emit-leimausjärjestelmää. Kaikkien emit-kortit luetaan tulospalveluun
ennen lähtöä. Muutamia vuokra-emitejä saatavana kilpailukeskuksesta, palautus maalissa
tarkastuksen jälkeen. Palauttamattomasta vuokra-emitistä peritään 50 euroa.
Emit-testaus
Kilpailukeskuksessa on mallirasti ja emit-kortin nollauspiste, jossa kilpailijat voivat testata
korttinsa toimivuuden.
Lähtö
Huom. ennen lähtöä luetuta emit-korttisi kilpailukeskuksessa tulospalvelun tietokoneelle.
Kaikkien sarjojen yhteislähtö klo 18.00 kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä, johon
siirrytään ohjatusti klo 17.50.
Partion johtaja saa partionsa kartat lähtöhetkellä.
Kilpailunumerot
Rintanumeroita on yksi kutakin partiota kohden. Numeron omaava partion jäsen suorittaa
maalileimauksen viimeisenä.
Maali
Viimeiseltä rastilta viitoitus maaliin. Kilpailusuoritus päättyy maalileimaukseen, kaikki partion
jäsenet leimaavat maalissa, maaliin tullaan yhdessä, numerollinen viimeisenä. Maalin jälkeen
suoritetaan leimantarkastus, jossa emit-korttien leimaukset tulostetaan MTR-laitteella, lisäksi
korttien tiedot luetaan tietokoneelle. Vuokra-emitit palautetaan. Keskeyttäneen partiot
ilmoittautuvat maalissa.
Ensiapu
Ensiapulaukku kilpailukeskuksessa.
Kahvio, WC
Tiirismaan Ladun tupavastaava Terhi järjestää kisan ajaksi Tiiristuvalle kahvion, josta
saatavana mm. kahvia (1,50 €), kaakaota (2 €), teetä, mehua (1 €), pullaa/piirakkaa (1,5 €),
ja suklaata (1-1,5 €). Pikkurahaa mukaan, pankkikortti ei käy.
Kilpailijoiden käytettävissä rakennuksen länsipäädyssä vesi-WC (yksipaikkainen).
Peseytyminen
Ei mahdollisuutta.
Palkinnot
Palkintojen jako suoritetaan välittömästi sarjojen tulosten valmistuttua kilpailukeskuksessa.
Kolme parasta aluemestaruussarjojen partiota palkitaan mitaleilla. Muutamassa sarjassa
jaetaan satavuotiaan Suomen kunniaksi retromitalit.

