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Kilpailukutsu
Suunnistuksen pitkien matkojen SM-kilpailu (R1 ja R2) ja World Ranking Event (WRE)
Raaseporin Fiskarsissa 7.–8.9.2019
Vuoden 2019 pitkien matkojen SM-kisojen järjestelyistä vastaa seurayhtymä Fiskarin
Urheilijat -47, Hiidenkiertäjät ja OK Raseborg.
Säännöt ja ohjeet
Kilpailussa noudatetaan IOF:n ja SSL:n kilpailusääntöjä, SSL:n antamia suunnistuksen SMkilpailujen ohjeita vuodelle 2019, IOF:n WRE-ohjeita sekä järjestäjän antamia ohjeita.
Piikkareiden käyttö on kielletty, mutta nastarit ovat sallittuja. H21- ja D21-sarjojen Afinaaleissa kilpailevat varustetaan järjestäjien toimesta GPS-seurantalaitteella, jonka
käyttäminen on pakollista.
Matkat ja ohjeajat
Kilpailumatkat ovat SSL:n lajisäännöissä pitkille matkoille antamien ohjeaikojen mukaiset.
Lopulliset ratapituudet julkaistaan kilpailuohjeissa.
Sarjat
H21, H20, H18, H16, H15 ja D21, D20, D18, D16, D15 sekä H35, H40, H45, H50, H55, H60,
H65 ja H70, joissa on karsintakilpailu la 7.9. ja loppukilpailu su 8.9. Kilpailu on
maailmanrankikilpailu (WRE) sarjoissa H21 ja D21. WRE-kilpailuun osallistuminen edellyttää
osallistumista myös karsintaan. Lauantain karsintakilpailun sarjat jaetaan tarvittaessa
kahteen tai useampaan karsintaerään SSL:n suunnistuksen SM-kilpailujen ohjeissa 2019
ilmoitetulla tavalla. Pitkän matkan SM-kilpailun osallistujan tulee kilpailuvuonna täyttää
vähintään 15 vuotta.
H75, H80, H85 sekä D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80 ja D85, joissa on
loppukilpailu ilman karsintaa su 8.9.
Loppukilpailusta karsiutuneille sekä karsinnassa keskeyttäneille ja hylätyille järjestetään Bfinaali su 8.9. kansallisena kilpailuna sarjoissa H21, H20, H18, H16, H15, D21, D20, D18,
D16, D15, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65 ja H70. Myös karsintaan osallistumattomalla
on oikeus osallistua B-finaaliin, paitsi sarjoissa H21 ja D21.
Osallistumismaksut
WRE-sarjojen (H21 ja D21, karsinta ja finaali) osallistumismaksu on 38,65 €. Muiden
kaksipäiväisen SM-sarjojen (karsinta ja finaali) osallistumismaksu on 35,65 €. Yksipäiväisissä
sarjoissa, joissa ei ole karsintaa, osallistumismaksu on 25,00 €.
Osallistumismaksut on maksettava ensisijaisesti IRMA-järjestelmän kautta. IOF:n Eventorin
kautta WRE-sarjoihin ilmoittautuvien ulkomaalaisten on maksettava osallistumismaksunsa
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euromääräisinä Orienterarklubben Raseborg rf:n tilille FI1355490440003892 (BIC/SWIFT:
OKOYFIHH) viimeistään torstaina 29.8.2019.
Ilmoittautumiset
Ilmoittautuminen kaikkiin sarjoihin tapahtuu IRMA-järjestelmässä karsintakilpailun kautta.
IRMA:ssa ilmoittautuvat myös ulkomaalaiset, joilla on IRMA-tunnukset. Jos WRE-sarjoihin
H21 ja D21 ilmoittautuvalla ulkomaalaisella ei ole IRMA-tunnusta, ilmoittautuminen
tapahtuu IOF:n Eventorin kautta.
Ilmoittautumisten on oltava perillä viimeistään torstai-iltana 29.8.2019 klo 24.00 mennessä.
Jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista.
Kaikilla WRE-sarjoihin H21 ja D21 ilmoittautuvilla on oltava Kansainvälisen Suunnistusliiton
(IOF) myöntämä IOF ID -tunnus. Suunnistusliiton verkkosivulla
https://www.suunnistusliitto.fi/2016/04/iofn-kilpailijatunnus-irmassa-sen-tarkistaminen-jahankkiminen/ on ohjeet tunnuksen hankkimisesta ja tallentamisesta IRMA:an.
Ilmoittautumisessa pitää olla mukana kilpailijan Emit-numero. Mikäli Emit-numeroa ei ole
ilmoitettu, järjestäjä varaa Emit-kortin ja perii siitä 5 €:n vuokran (käteismaksu infossa).
Kilpailijan tulee tarkistaa ilmoittautumisensa onnistuminen ja oikeellisuus IRMA-palvelusta.
Ongelmatilanteissa ottakaa hyvissä ajoin yhteyttä kilpailuorganisaatioon:
info.sm2019pitka@gmail.com tai 040 3633380.
Kilpailukeskus
Kilpailukeskus sijaitsee Raaseporin kaupungissa Fiskarsissa. Seurateltoille on varattu
rajallisesti tilaa. Yöpyminen kilpailukeskuksessa on kielletty.
Opastus
Saapuvan liikenteen opastukset alkavat seuraavasti: Etelästä saapuva liikenne maanteiden
104 ja 111 risteyksestä (navigointiosoite: 60.100425, 23.542286), josta noin 4 km kilpailujen
pysäköintialueelle Fiskarsiin. Pohjoisesta saapuva liikenne ohjataan maanteiden 104 ja 186
risteyksestä (navigointiosoite: 60.209984, 23.668152), josta noin 12 km kilpailujen
pysäköintialueelle Fiskarsiin. Opasteet ovat paikoillaan perjantaista 6.9. klo 18.00 alkaen.
Pysäköinti
Kilpailukeskuksen läheisyydessä, kävelymatka korkeintaan kilometri. Pysäköintimaksu on 5
€/auto/päivä, ja se maksetaan infoon kilpailukeskuksessa käteisellä (varaa tasaraha).
Asuntovaunuista ja -autoista tulee ilmoittaa etukäteen, aki.viitanen@gmail.com,
040 5479816, ja niiden saapumiseen suositellaan pohjoista reittiä.
Lähdöt ja lähtökynnys
Lauantaina 7.9. karsintakilpailujen ensimmäinen lähtö on klo 10.00. Sunnuntaina 8.9. Afinaalien ensimmäinen lähtö klo 10.00 ja B-finaalien ensimmäinen lähtö klo 9.00. Kilpailussa
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käytetään lähtökynnystä sekä lauantain karsinnassa että sunnuntain A-finaalissa (ml.
suoraan ilman karsintaa kilpailtavat SM-sarjat). Matkat lähtökynnyksille ja niiden
sulkeutumisajat julkaistaan kilpailuohjeissa. B-finaalissa ei käytetä lähtökynnystä.
Lauantain karsintakilpailun ja sunnuntaina suoraan ilman karsintaa kilpailtavien sarjojen
lähtöajat julkaistaan kilpailujen verkkosivuilla viimeistään ti 3.9.2019. Lähtöluettelot
muodostetaan SSL:n suunnistuksen SM-kilpailujen ohjeissa 2019 esitettävällä tavalla.
Kilpailunumerot
Kaikissa sarjoissa käytetään kilpailunumeroita. Numerot ovat lähtökynnyksellä. B-finaalissa
kilpailijat käyttävät karsinnan numeroita. A-finaalissa kilpailijoille jaetaan uudet numerot.
Maasto
Maasto koostuu pääosin metsäisistä, pienipiirteisistä avokalliorinteistä ja ylänköalueista,
joiden juostavuus on enimmäkseen hyvää, mutta joita erottavat toisistaan kasvillisuudeltaan
rehevämmät laaksot ja pienet järvet. Suurimmat korkeuserot ovat 50–60 metriä. Polkuja on
vähän, metsäautoteitä enemmän. Edelliset suunnistuskartat maastosta ovat 1990-luvun
alusta. Tätä ennen maastoa on käytetty kautta aikain ensimmäisissä suunnistuksen MMkisoissa vuonna 1966.
Kartta
Kilpailukartan mittakaava on sarjasta riippuen joko 1:7 500, 1:10 000 tai 1:15 000 ja käyräväli
5 m. Kartan tekijä on Arvo Paulin, 6-värinen offset-painatus 8/2019. Kartat ovat saumatuissa
muovikoteloissa.
Leimaustapa
Kilpailussa käytetään Emit-leimausta. Kilpailijoille, joiden ilmoittautumistiedoissa ei ole Emitkortin numeroa, varataan vuokrakilpailukortti. Vuokrakortit noudetaan 5 €:n käteismaksua
vastaan infosta (varaa tasaraha). Palauttamattomista korteista peritään 80 euroa. Väärällä
kilpailukortilla kilpaillut suunnistaja hylätään. Kilpailija vastaa itse siitä, että käyttää
lähtöluetteloon merkittyä kilpailukorttia.
Pukeutuminen, pesu ja käymälät
Erillisiä pukeutumistiloja ei ole, mutta kilpailukeskuksessa on tilaa seurateltoille. Pesupaikat
sijaitsevat kilpailukeskuksen yhteydessä. Kilpailukeskuksessa ja lähtöpaikkojen läheisyydessä
on käymälät.
Muksula
Muksulaan tulee ilmoittautua viimeistään pe 30.8. tavalla, joka täsmennetään elokuun
alkuun mennessä. Alaikäraja 2 vuotta. Muksulamaksu on 10 € sisältäen välipalan juomineen
(ilmoita mahdolliset allergiat). Maksu maksetaan käteisellä muksulaan.
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Ravintola
Kilpailukeskuksessa on tarjolla lounas- ja kahvilapalvelut.
Palkinnot
Kaikkien SM-sarjojen kolme parasta palkitaan mitaleilla sekä kunniapalkinnoilla ja sarjojen
H/D 15–21 sijoille 4–10 sekä sarjojen H/D35–70 sijoille 4–6 sijoittuneet plaketeilla.
Ennakkoharjoittelu ja kuntosuunnistus
Harjoittelumahdollisuuksista ennen kilpailuviikonloppua voi tiedustella Benny Forsströmiltä,
benny.forsstrom@gmail.com, 040 5013519, tai Veikko Paulinilta, pohjan.paulinit@pp.inet.fi,
040 5604538. Lisätietoja on myös verkkosivulla
https://okraseborg.fi/sm_pitka_2019/harjoituspaketit_ja_majoitus/.
Kilpailupaikalla on sekä lauantaina että sunnuntaina tarjolla myös kuntosuunnistus. Karttoja
saa kilpailupäivinä infon läheisyydessä olevasta kuntosuunnistuksen palvelupisteestä
(10 €/kpl joko käteisellä tai ennakkomaksuna Rastilippu.fi-palvelussa; Emit-leimaus, vuokraEmitit 5 €/kpl, kadonneista veloitetaan 80 €).
Majoitus
Majoitusvaihtoehdoista on tietoa seuraavilla verkkosivuilla:
- Fiskars Village, https://www.fiskarsvillage.fi
- Visit Raseborg, https://www.visitraseborg.com/fi/
- Visit Lohja https://www.visitlohja.fi
Päätoimihenkilöt
Kilpailunjohtaja: Kristian Forsell, 044 2649067
Kilpailun varajohtaja: Jari Piirainen, 040 5862006
Tiedotus ja info: Jouko Nurmiainen, 050 5181178, Charlotta Wolff, 050 5689259
Pääratamestari: Arvo Paulin
Tulospalvelu: Kari Mamia
Tekninen asiantuntija ja WRE-valvoja: Juha Miettinen (Lynx), 045 6088475
Ratavalvoja: Risto Gustafsson (R-P)
Tiedotuksen yhteystiedot
Sähköposti: info.sm2019pitka@gmail.com, tarvittaessa charlotta.wolff@gmail.com
Puhelin: 040 3633380, tarvittaessa Charlotta Wolff 050 5689259
Kilpailujen verkkosivut: https://okraseborg.fi/sm_pitka_2019/
Tervetuloa!
Fiskarin Urheilijat -47, Hiidenkiertäjät ja OK Raseborg

