HATTULA-RIIHIMÄKI VARUSKUNNAN
SUUNNISTUSMESTARUUSKILPAILUT 2018
KILPAILUOHJEET
Kilpailukeskus on Pekolan lavalla osoitteessa Aulangontie 681, Hattula
1. TAVOITE
Varusmiehet ja asevelvollisuutta suorittavat naiset:
TAVOITTEENA ON, ETTÄ JOKAINEN KILPAILUUN OSALLISTUVA
HENKILÖ SUORIUTUU ”SUUNNISTUSTEHTÄVÄSTÄ” OMAN
KUNTO- JA TAITOTASON MUKAISESTI HYVÄKSYTYSTI.
Henkilökunnan hyväksytty suoritus hyväksytään vuoden 2018
kenttäkelpoisuustestin suunnistussuoritukseksi.
2. SARJAT JA MATKAT
Henkilökunta M Yl
Henkilökunta M 35-44
Henkilökunta M 45
Henkilökunta M 50
Henkilökunta naiset
Varusmiehet
Vapaaehtoista asepalvelusta
suorittavat naiset

4,5 km ”4A”
4,5 km ”4A”
4,5 km ”4A”
4,5 km ”4A”
4,5 km ”4A”
4,1 km ”4B”
4,1 km ”4B”

3. KARTTA JA RASTIMÄÄRITTEET
Kilpailukarttana on tulostettu kuusivärinen suunnistuskartta.
Kartan mittakaava on 1:10 000 ja käyräväli on 5 metriä.
Rastimääritteet ovat kartassa.
Kartta on karttapussissa.
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4. LÄHTÖ
Kilpailunumerot jaetaan kilpailukeskuksessa Pekolan lavan terassilla.
Numerolappu pitää olla mukana, kun siirrytään lähtöpaikalle.
Lähtöpaikalle on kilpailukeskuksesta matkaa 1,7 km ja se on merkitty
keltaisella viitoituksella. Viitoitus lähtee Aulangontien varressa olevaa
jalkakäytävää pitkin kohti Hämeenlinnaa. Viitoitus kulkee koko matkan
pyörätietä ja tietä pitkin.
Kilpailijan on oltava lähdössä 10 minuuttia ennen varsinaista
lähtöä. Lähdössä kilpailijat saavat EMIT- kilpailukortin. EMIT- kortit
ovat arvotavaraa ja niistä on huolehdittava tarkasti.
Lähtö tapahtuu lähtöluetteloon merkittynä aikana lähtöpaikalta. EMITkilpailukortti ”nollataan” lähtöhetkellä ja kilpailija saa kilpailukartan.
Lähtöpaikka on merkitty karttaan kolmiolla ja maastoon oranssivalkoisella rastilipulla.
Lähtöpaikalla ei ole WC:tä.
5. SUUNNISTUS
Suunnistussuoritus on henkilökohtainen suoritus. Toisen kilpailijan
seuraaminen on kielletty.
Rastit ovat merkitty maastoon oranssivalkoisin rastilipuin sekä
sekä EMIT- leimasimin.
Alueet, joissa ei saa liikkua on merkitty karttaan kielletyn alueen karttamerkillä. Alla on kuva näistä merkinnöistä.
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Radat kulkevat peltoalueen läpi. Huomatkaa, että sellaisella pellolla
saa juosta, jonka keltaisessa karttamerkissä ei ole mustia pisteitä.
Maastossa on runsaasti rasteja. Tarkistakaa rastinumeron ja koodinumeron perusteella, että leimaatte oikealla rastilla oikeassa järjestyksessä. Rastin koodin näkee rastimääritteiden toisesta sarakkeesta.

Rastilla koodi on kirjoitettuna EMIT-leimasimeen. Esilähdössä on mallirasti, josta näkee miten koodi on merkitty leimasimeen ja samalla leimasimella voi harjoitella EMIT- leimaamista.

6. MAALI
Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin.
Maalissa suoritetaan maalileimaus. Kilpailusuorituksen ajanotto pysähtyy maalileimaukseen. Maalissa kerätään kartat.
Leimantarkistuksen jälkeen numerolappu ja laina-EMIT-kilpailukortti
luovutetaan toimitsijalle. Kilpailija saa halutessaan tulosliuskan, josta
selviää mm. rastiväliajat ja loppuaika.
Leimantarkistuksesta palataan viitoitusta pitkin kilpailukeskukseen.
Matkaa on noin 1,7 km.
Tulokset ja väliajat tulevat nettiin osoitteeseen:
www.hauhonsisu.fi/suunnistus
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7. KILPAILUVARUSTUS
Varusmiesten ja asevelvollisuutta suorittavien naisten sarjassa kilpailuvarustuksena on puolustusvoimien verryttelyasu, urheilujalkineet ja
kompassi. Henkilökunnan sarjoissa kilpailuvarustuksena on liikunnallinen varustus.
8. KULJETUKSET
Kuljetukset lähtevät Panssariprikaatin esikunnan pysäköintipaikalta alla
oleva aikataulun mukaisesti:
30.8.2018
- I erä
- II erä
- III erä
- IV erä
- V erä
- VI erä
- VII erä

klo 7.45
klo 8.15
klo 8.45
klo 9.15
klo 9.45
klo 10.15
klo 10.45

Kilpailijat 1 - 50
Kilpailijat 51 - 100
Kilpailijat 101 - 150
Kilpailijat 151 - 200
Kilpailijat 201 - 250
Kilpailijat 251 - 300
Kilpailijat 1 - Huom! Lähtöluettelon
loppupää

Kilpailijan tulee olla kuljetuksen lähtöpaikalla viimeistään 15 minuuttia
ennen, jossa tarkistetaan vahvuus ja osallistujat varusmiestoimitsijan
toimesta.
Henkilökunnalla omien autojen käyttö on mahdollista.
Paluukuljetukset ovat kilpailun päätyttyä.
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9. HUOLTO
Kilpailijat varaavat mukaan sään mukaisen varustuksen (ml sadeasu)
ja vaihtovaatteet sekä lounaspussit. Kilpailijoilla on varuskunnasta lähdettäessä päällään kilpailuvarustus ja kilpailun jälkeen maastopuku
m05.

TSEMPPIÄ KISAAN!

