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Kilpailukutsu
SM-Pyöräsuunnistus sprintti (WRE), 22.5.2021
SM-Pyöräsuunnistus pitkämatka (WERE), 23.5.2021

Tervetuloa SM-Pyöräsuunnistuksiin Espooseen 22-23.5.2021

Tapahtuman verkkosivut
Espoon Suunta - https://espoonsuunta.fi/tapahtumat/sm-pyorasuunnistus-2021/

Toimihenkilöt
Kilpailunjohtaja – Pasi Laaksonen
Ratamestariryhmä – Emil Laaksonen, Lauri Hollo and Harri Hollo
Tulospalvelu – Result Fellows / Risto Kivinen
Tapahtumasihteeri – Kari-Pekka Seppänen
s-posti. karipekka.seppanen@espoonsunta.fi puh. +358503311443
IOF-Event Advisor – Arto Voutilainen
TA – Mikko Niskanen
Ratavalvoja – Mika Rantala (HS)

Kilpailukutsu 3/2021

Maastokuvaus
Sprintin kilpailumaasto koostuu kahdesta erilaisesta alueesta: kaupunkimaisesta teollisuusalueesta sekä
paikallisesti ulkoilualueesta. Kaupunkialueelta löytyy erilaisia liikerakennuksia, joiden välissä pieniä puistoja.
Alue on pohjaltaan pääosin asfalttia. Ulkoilualue sisältää sekä niittyjä että metsää, jossa on paljon polkuja.
Suurin osa poluista on nopeita pyöräillä. Korkeuserot ovat maltilliset molemmissa maaston osissa.
Pitkän matkan kilpailumaasto koostuu pääasiallisesti Espoon Keskuspuiston ulkoilualueesta. Ulkoilualue on
pääasiassa metsää, jonka lisäksi metsien välissä on vähän niittyjä sekä peltoja. Maasto sisältää paljon
erilaisia polkuja, joiden kunto vaihtelee. Suurimmat ulkoilureitit ovat todella nopeita, kun taas pienemmät
paljaille kalliomäille nousevat voivat olla hyvin hankalia. Suurin korkeusero alueella on noin 30 metriä.

Harjoituskielto
Harjoituskielto alue on kuvattuna alla. Harjoituskielto koskee pyöräsuunnistajia, jotka ovat aikeissa
osallistua SM-PySu sprintti/pitkän matkan kisaan 2021. Kyseisille henkilöille harjoituskielto koskee myös
jalkasuunnistuksen harjoittelua:

Kilpailukartta
Kilpailukartan mittakaavat ovat 1:10 000 (pitkämatka), 1:7 500 (sprintti), käyrävälin ollessa 5 m molemmissa
kartoissa. Offset painettu kartta. Kartoittaja Emil Laaksonen 5/2021. Kartan koko on molemmissa
tapahtumissa A4.

Harjoitusmahdollisuudet
Järjestäjillä on tarjota harjoituskartta ja rata Espoon Keskuspuiston osassa joka ei kuulu
harjoituskieltoalueeseen. Alue on osittain samaa, mitä käytettiin vuoden 2020 esikilpailuissa.
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Harjoituskartan kartoittaja ja ratamestari ovat samat kuin SM-kilpailussa. Harjoituskartta on
suunnistettavissa huhtikuusta lähtien.
Harjoituskartan voi ostaa 5 € hintaan Rastilippu-palvelun kautta tai ottamalla yhteyttä
karipekka.seppanen@espoonsuunta.fi

Sarjat
H21, H20, H17, H15, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80
D21, D20, D17, D15, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80
Lisäksi SM-kilpailuiden ulkopuolella järjestetään kansallisina sarjoina
Lauantaina sprintissä H/D11-13
Sunnuntaina pitkällä matkalla H/D11-14

Kuntosuunnistus
Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös kuntosuunnistus mahdollisuus, tilanteen niin salliessa.

Ilmoittautuminen
Kaikkien sarjojen ilmoittautumisten on oltava perillä 13.5.2021 klo 24.00 mennessä. Ilmoittautuminen Irmapalvelun kautta.
Vaihtoehtoinen ilmoittautuminen henkilöille, joilla ei ole IRMA-tunnusta, sähköpostilla
kilpailut(at)espoonsuunta.fi.
Mikäli ilmoitetulla suunnistajalla ei ole IRMAn järjestelmässä EMIT-tagia kirjattu, varaa järjestäjä sellaisen
automaattisesti vuokrakäyttöön. Laina EMIT-tagin vuokra on 5 € per kilpailu ja se maksetaan kilpailupaikalla
infossa. Tasarahaa ja korttimaksua toivotaan toiminnan sujuvoittamiseksi ja kontaktien vähentämiseksi.
Mahdollinen Emit-numeron muutos suoritettava kilpailupaikalla infossa, maksu muutoksesta 2€,Kilpasarjoihin voivat osallistua vain SSL:n kilpailulisenssin lunastaneet henkilöt.

Osanottomaksut
H/D 21 35€, - yksittäinen kilpailu
H/D 10-20 32€, - yksittäinen kilpailu
H/D 35-80 32€, - yksittäinen kilpailu
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Osanottomaksut on maksettava samanaikaisesti ilmoittautumisen yhteydessä IRMA-palvelussa.

Kilpailukeskus ja pysäköinti
Kilpailukeskuksena toimii Vanttilan koulu
Navigointiosoite: Nissintie 2, 02780 Espoo
Pysäköinti koulun läheisyydessä

Lähdöt
Ensimmäinen lähtö on lauantaina klo 14 sprinttimatkoille ja sunnuntaina klo 10 pitkälle matkalle. Tarkat
lähtöajat julkaistaan kisasivuilla viimeistään torstaina 20.5.2021

Kahvilapalvelut ja muksula
Tapahtumapaikalta löytyy kahvilapalvelut. Tapahtumassa ei ole muksulaa.

Majoittuminen
Majoituspalveluita voi löytää yhteistyökumppanimme Kisakallion kautta
https://www.kisakallio.fi/

Covid19
Vallitseva Covid19 tilanne aiheuttaa tiettyä epävarmuutta, mutta pyrimme järjestäjinä ottamaan
paikallisten viranomaisten ohjeet huomioon parhaalla mahdollisella tavalla. Tietoa järjestelyiden
etenemisestä myös tämän osalta päivitetään tapahtumasivuille.
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Yhteistyössä

Nähdään Espoossa!

