Lapin Lumirastit ja SM-pitkämatka Kemissä 20-22.3.2020
Säännöt ja ohjeet
Kilpailuissa noudatetaan IOF:n sääntöjä (WRE), SSL:n lajisääntöjä, hiihtosuunnistuksen SMkilpailujen erillisohjetta 2020 ja järjestäjien antamia ohjeita.
Sarjat ja matkat
20.3.2020 kansallinen sprintti (WRE)
• H/D11, H/D13, H/D15, H/D17, H/D20, H/D21, H/D35–H/D85, H/D21C
21.3.2020 SM-pitkämatka (WRE)
• H/D15, H/D17, H/D20, H/D21, H/D35–H/D85
ja kansallinen pitkämatka
• H/D11, H/D13, H/D21C
22.3.2020 kansallinen keskimatka
• H/D11, H/D13, H/D15, H/D17, H/D20, H/D21, H/D35–H/D85, H/D21C
Ratojen pituudet ovat SSL:n ohjeaikojen mukaiset.
Ilmoittautuminen
Torstaihin 12.3.2020 klo 24:00 mennessä IRMA-tietojärjestelmään,
https://irma.suunnistusliitto.fi/.
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista vain Lapin Lumirasteille 1,5-kertaisin osanottomaksuin
maanantaihin 16.3.2020 klo 24:00 mennessä IRMA-tietojärjestelmään. SM-kilpailuun ei voi jälkiilmoittautua. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava oman EmiTag-kilpailukortin numero.
Ilmoittamatta jättäneille varataan EmiTag-kilpailukortti hintaan 10 euroa/päivä tai 20 e/ kolme
päivää, joka maksetaan infoon korttia noudettaessa. Palauttamattomasta EmiTag-kilpailukortti
peritään 100 euron korvaus.
Osanottomaksut
Sprintin osallistumismaksu H/D21 (WRE) sarjoissa osanottomaksu on 28 euroa. Muissa sarjoissa
osallistumismaksu on 25 euroa.
SM-pitkänmatkan osanottomaksu sarjoissa H/D21 (WRE) on 35,80 euroa ja muissa sarjoissa 32,80
euroa.
Keskimatkan kilpailuissa osallistumismaksu on 25 euroa kaikissa sarjoissa.
Sarjoissa H/D11, H/D13 osanottomaksu on 15 euroa/päivä kaikissa kilpailuissa.
Opastus
Opastus kisakeskukseen E8 tieltä Kemistä Kivikon liittymästä numero 38.
Kilpailukeskus ja pysäköinti
Kilpailukeskus sijaitsee Kivikon koululla (Kiveliönkatu 31, 94600 Kemi). Pysäköinnistä on
maksimissaan 500 metrin kävely kilpailukeskukseen. Pesu-, pukeutumis- ja WC-tilat löytyvät
kilpailukeskuksesta.
Kartta
Hiihtosuunnistuskartta, tuloste 3/2020. Mittakaava on sprintissä 1: 5 000, pitkällä matkalla sarjasta
riippuen 1:10 000 tai 1:15 000 ja keskimatkalla 1:10 000. Kartan koko A4.
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Maasto
Kilpailualue koostuu hiihtolatujen halkomasta ulkoilualueesta, jossa korkeuserot ovat melko
pieniä. Ratojen loppuosat ovat vauhdikasta suunnistusta kilpailukeskuksen läheisyydessä olevalla
golfkentällä.
Harjoituskieltoalue
Harjoituskieltoalue on nähtävissä kisasivuilla https://lapinlumirastit.fi/2020/. Alue on
harjoituskiellossa 22.3.2019 asti.
Lähdöt
Perjantaina 20.3. lähdöt klo 15:00 alkaen. Lauantaina 21.3. lähdöt klo 10:00 alkaen. Sunnuntaina
22.3. lähdöt klo 10:00 alkaen.
Leimaus ja GPS-seuranta
Kilpailussa käytetään kaikissa sarjoissa EmiTag-leimausta. EmiTag-kilpailukortin voi vuokrata
järjestäjiltä ilmoittautumisen yhteydessä. Kilpailuissa käytetään GPS-seurantaa sarjoissa H/D21.
Palkinnot
Kaikissa sarjoissa kilpaillaan Lapin Lumirastien yhteistuloksesta, joka lasketaan pisteinä siten, että
kunkin osakilpailun sarjan voittaja saa tuhat pistettä ja seuraavat pisteitä suhteessa voittoaikaan.
Lauantain SM-kilpailussa jaetaan SM-mitalit ja kunniapalkinnot kolmelle parhaalle ja plaketit
Suunnistusliiton ohjeiden mukaisesti. Sunnuntaina palkitaan kokonaiskilpailuiden parhaat erillisen
palkittavien taulukon mukaisesti.
Majoitus
Hotelli Scandic Kemi
Varaukset suoraan hotellista http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=BHII190320
Ruokailu
Kilpailukeskuksessa on kahvio.
Mahdolliset muutokset ja pakkasraja
Lumitilanteesta tai pakkasesta johtuvat muutokset ovat nähtävissä kisasivuilla
https://lapinlumirastit.fi/2020/. Pakkasraja on -20 °C tunti ennen kilpailun alkua.
Tuomarineuvoston päätöksellä voidaan lähtöjä siirtää. Lähdön siirrosta tai kilpailun
peruuttamisesta ilmoitetaan kisasivuilla. Kilpailun peruuntuessa luonnonolosuhteiden takia
järjestäjä voi pidättää sääntöjen mukaisen osan osanottomaksuista.
Vastuuhenkilöt
Kilpailunjohtaja Tuomas Pussila, p. 050-4611 236
Pääratamestari Velu Sipola, p. 0400-396345
Kilpailuvalvoja, TA, IOF EA Staffan Tunis, p. 050-5635945
Ratavalvoja Eero Haapasalmi (OH), p. 0400733278
Tulospalvelu Risto Kivinen, p. 044-0583583, risto.kivinen@resultfellows.com
Suunta 2000 ry vuoden 2022 hiihtosuunnistuksen MM-kilpailuiden järjestäjä!
Hiihtosuunnistuksen SM-kisojen erillisohjeet
1. SM-pitkä matka, Suunta 2000, 21.3.2020 (WRE)
1.1 Sarjat ja osanotto
Sarjat H15, H17, H20, H21, H35–85, D15, D17, D20, D21 ja D35–85, rajoittamaton osanotto,
väliaikalähtö.
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1.2 Lähtöryhmät sarjoissa H21 ja D21
H21 ja D21 sarjoissa kilpailijoiden rankipisteinä käytetään 13.3.2020 saatavissa olevia
maailmanrankipisteitä lisättynä kahdellasadalla (esim. 45 + 200 = 245) tai SSL:n online-rankin
11.3.2020 pisteitä mikäli henkilöllä ei ole maailmanrankipisteitä. Maailmanrankin pistemäärä 0 tulkitaan
pisteettömyydeksi.
Lähtöluettelo muodostetaan siten, että kilpailijat laitetaan rankipisteiden mukaiseen järjestykseen,
parhaimmat rankipisteet omaava kilpailija on viimeinen lähtijä. Mikäli kahdella kilpailijalla on samat
maailmanrankipisteet, heistä se, jolla on suurin yksittäinen rankipiste, lähtee jälkimmäisenä.
Rankin perusteella määräytynyt lähtöpaikka ja –aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittautunut
ei kilpaile, paikka jää tyhjäksi. Ellei kilpailija ole kummallakaan rankilistalla, hänet arvotaan lähtemään
satunnaisessa järjestyksessä lähtöluettelon alussa.
1.3 Lähtöryhmät muissa sarjoissa kuin sarjoissa H21 ja D21
Sarjojen lähtöluettelo muodostuu SSL:n online-rankin 11.3.2020 tilanteen perusteella siten että rankin
parhaat sijoitetaan sarjan viimeisiksi lähtijöiksi.
Rankin perusteella määräytynyt lähtöpaikka ja –aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittautunut
ei kilpaile, paikka jää tyhjäksi. Ellei kilpailija ole rankilistalla, hänet sijoitetaan lähtemään satunnaisessa
järjestyksessä karsintaerän alussa.
1.4 Online-ranki ja maailmanranki
Lähtöluettelon muodostamisen perusteena on online-ranki 11.3.2020 sekä sarjoissa H21 ja D21 myös
13.3.2020 maailmanranki.
1.5 Samaa seuraa edustavien lähtöjärjestys
Rankilistan perusteella muodostunutta lähtöjärjestystä ei muuteta vaikka samaa seuraa edustavat
osuisivat peräkkäisiksi lähtijöiksi.
1.6 SM –säännöt
Suomen mestaruuskilpailuja koskevat erityissäännökset on kirjattu Suunnistuksen lajisääntöjen 19.
lukuun.
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