KILPAILUOHJEET
Päijät-Hämeen suunnistusalueen lasten Kompassitapahtumasarjan 2. osakilpailu
Hollolan Tiirismaalla ke 9.6.2021 klo 17.30 alkaen

Kilpailussa noudatetaan SSL:n lähikilpailun sääntöjä, suunnistuksen lajisääntöjä niiltä osin kuin näissä
säännöissä määrätään sekä järjestäjän ohjeita.
Noudata terveysturvallisuusohjeita, jotka löytyvät erillisestä tiedostosta.
Kartta: Mittakaava 1:7500. Kartan koko on A5 ja se on muovisuojassa.
Rastinmääritteet: Rastimääritteet ovat vain kartassa. Irrallisia rastimääritteitä ei ole saatavilla.
Sarjat ja matkat:
Sarja
H/D10RR
H/D10
H/D12TR
H/D12
H/D13-14
Saattajasarja*

Matka

Rasteja

1,9 km (siimaria pitkin)
1,2 km
1,4 km
2,0 km
2,0 km
1,9 km (siimaria pitkin)

6
7
6
8
10
6

*ei ole virallinen Kompassi-cup sarja
Rastit: Rasteilla on rastilippu ja emit-leimasin. RR-sarjalaisten rastikoodit ovat RR1, RR2, RR3 jne. Muissa
sarjoissa numerokoodit. Rasteja on lähekkäin. Tarkasta koodi kartassa olevista rastimääritteistä. Viimeisellä
rastilla yksi leimasinpukki, jossa koodit RR7 ja 100.
RR- ja 10-sarjoissa puuttuvasta tai virheellisestä leimasta ei hylätä, vaan tulee 10 minuutin aikasakko.
Siimari: Siimari on merkattu karttaan yhtenäisellä violetilla värillä. Maastossa on yhtenäinen valkoinen
muovinauha.

Info (Rastilippuvaunu): Kilpailija ilmoittautuu/kirjaa itsensä (emit-korttinsa) lähtijäksi infossa ennen lähtöön
menoa. Saavu infoon 20 minuuttia ennen omaa lähtöaikaasi.
Lähtö: Ensimmäinen lähtö klo 17.30. Lähtöajat on arvottu. Lähtölistat julkaistaan kisasivuilla tiistaina 8.6.
Saattajasarja lähtee viimeisen lähtijän jälkeen.
Lähtöön on matkaa infosta/kilpailukeskuksesta 150-200 m. Lähtöön johdattaa viitoitus.
Lähdön läheisyyteen ei suositella menoa kuin 5 minuuttia ennen lähtöä. Lähtöalueelle pääsee vain kilpailija
(pl. saattajasarja).
4 min Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan.
3 min Mallikartta, jossa lähtökolmio on nähtävillä.
2min 10-, RR- ja TR-sarjalaisille annetaan kartta. 10- ja RR-sarjalaisille annetaan opastus. 12-> sarjalaisilla on
nähtävillä mallikartta, jossa lähtökolmio.
1min H/D12- ja H/D13-14-sarjalaiset saavat kartan. 10-, RR- ja TR-sarjalaiset voivat tutkia omaa karttaansa.
Lähtöhetki: Viisi sekuntia ennen lähtöä Emit-kortti asetetaan lähtöleimasimeen.
Saman ikäsarjan osallistujille pidetään minuutin lähtövälit.
Emit-vuokrakortit: Emit-vuokrakortin saa infosta. Emit-kortin vuokra on 4 euroa. Maksu käteisellä,
toivotaan tasarahaa. Vuokrakortti palautetaan maalissa. Kadonneesta kortista peritään 80 euroa. Kilpailija
on itse vastuussa siitä, että hänellä on lähtöpaikalla toimiva Emit-kortti. Tarkista Emit-kortin toimivuus
infossa. Emit-tarkistuslipukkeet saa infosta.
Maali: suljetaan klo 19.30 tai viimeisen maalintulon jälkeen.
WC: Kilpailukeskuksessa ei ole yleisiä vessoja.
Kahvio: Tiiristuvan kahvio on avoinna.
Ensiapu: Ensiapulaukku on infossa pienten ruhjeiden hoitoon. Vakavimmissa tapauksissa yhteys Akuutti24
(Keskussairaalankatu 7).
Tulokset: Online tulokset rastilippu.fi. Lopulliset tulokset tulevat HU-46:n nettisivuille. Tulostaulua ei ole.
Palkinnot: Kaikki palkitaan maalissa.
Kilpailukeskus ja paikoitus: Kilpailukeskus sijaitsee Tiiristuvalla, osoite Keskikankaantie 27 A, 15860 Hollola.
Paikoitus on kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä Holmetin (Keskikankaantie 27, 15870 Hollola)
pihassa Keskikankaantien puolella, ei sisäpihalla. Lähellä asuvia kannustetaan tulemaan kilpailupaikalle
kävellen tai pyörällä.
Huom! Noudata erityistä varovaisuutta ajaessasi paikoitukseen, erillistä liikenteen ohjausta ei ole.
Kilpailukeskuksessa on Suunnistajan kauppa.

Tervetuloa kilpailemaan!

Hollolan Urheilijat-46, suunnistusjaosto

