KILPAILUKUTSU
Päijät-Hämeen suunnistusalueen lasten Kompassitapahtumasarjan 3. osakilpailu
Asikkalan Pasolanharjussa 9.8.2021.
Päivitys 7.8. Lisätty parkkipaikan osoite. Matka parkkipaikalta kilpailukeskukseen on
pidentynyt 800 metriin. Kilpailukeskuksesta lähtöön on puolestaan 100 m.
Sarjat:
• Pronssisarjat
◦ H/D 10 RR (Erittäin helpot radat)
◦ H/D 10 suora (Erittäin helpot radat)
• Hopeasarjat
◦ H/D 12 TR (Helpot radat)
◦ H/D 12 suora (Helpot radat)
• Kultasarjat
◦ H/D 13-14 suora (Erilaisia reitinvalintoja eritasoisille suunnistajille)
• Lisäksi Saattajasarja alle 10-vuotiaille:
◦ HD10RRS = Rastireittirata kierretään yhdessä huoltajan kanssa. Ei ole virallinen
kompassi-cup sarja
RR=rastireittirata: maastossa on yhtenäinen nauha, jonka varrella rastit ovat. Reitin
varrella on oikaisumahdollisuuksia, joita saa käyttää hyväkseen.
TR= tukireittirata: on sama valkoinen nauha kuin RR-radalla, mutta rastit eivät sijaitse
aivan sen varrella. Viitoitusta voi käyttää hyväkseen tai suunnistaa siitä välittämättä rastilta
toiselle.
Ilmoittautuminen: Perjantaihin 6.8. klo 23.59 mennessä IRMA-palvelun kautta.
Osallistuminen edellyttää, että suunnistajalla on kilpailulisenssi (ei pakollinen
saattajasarjassa). Ilmoitathan emit-kortin numeron ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli
urheilijalla on väliaikaisesti käytössä oman seuran lainaama emit, eikä sen ilmoittaminen
onnistu Irmassa, niin ilmoitathan sen sähköpostitse seppo.jarvinen[ät]asikkalanraikas.net
Osanottomaksut: 10€/hlö. Maksut ilmoittautumisen yhteydessä IRMA-palvelussa.
Leimaustapa: Emit-leimaus. Mikäli kilpailija ei ilmoita emit-numeroaan ilmoittautumisen
yhteydessä, järjestäjä varaa vuokrakortin 4 €, maksu käteisellä (mielellään tasaraha) ja
nouto kilpailuinfosta. Vuokrakortin palautus maaliin kilpailusuorituksen jälkeen.
Lähtö: Ensimmäiset lähdöt klo 17.30. Lähtöön matkaa 100 m. Lähtöajat julkaistaan
kisasivuilla viimeistään sunnuntaina 8.8.
Kilpailuohjeet: Kilpailuohjeet julkaistaan kisasivuilla lähempänä kilpailua.
Kartta: Tulostekartta, mittakaava 1:7500, käyräväli 5 m, kartoitus 2020-21 (Elias AlaHeikkilä, Antti Salminen, Seppo Järvinen). Koko A5, kartta on muovisuojuksessa.
Maasto: Hyväpohjaista harjumaastoa, jossa on melko tiheä polkuverkosto
Kilpailukeskuksen palvelut: Pesu- ja pukeustumistiloja tai vessoja ei ole tarjolla. Ei
myöskään kahviota.

Opastus ja pysäköinti: Opastus pysäköintiin alkaa Vehkoontien ja Loukkutien
risteyksestä (navigaattoriosoite Vehkoontie 11). Pysäköinnistä kilpailukeskukseen on 800
m
Palkinnot: Kaikki osallistujat palkitaan maalissa. Osakilpailusta kerätään pisteitä
Kompassi-cupin kokonaiskisaan.
Toimihenkilöt: Kilpailunjohtaja ja ratamestari: Seppo Järvinen, kilpailunvalvoja: Noora
Räisänen (Saloisten Reipas)
Tiedustelut ja info: suunnistus.asikkalanraikas.net sekä
seppo.jarvinen[ät]asikkalanraikas.net
Tervetuloa Salpausselkä II:n maastoihin!

