ORAVAPOLKUFINAALI 4.7.2017
Alustavat kilpailuohjeet. Lopulliset ohjeet kilpailupaikan ilmoitustaululla.
Järjestäjä:
Kilpailunjohtaja:
Ratamestarit:
Ratavalvojat:
Tuomarineuvosto:
Kilpailukartta:

Kielletyt alueet:
Rastit ja leimaus:

Emit:

Maasto:

Lähtö:

Maali:

OK Botnia
Kenth Sågfors
Stefan ja Kati Nynäs
Eva-Lotte ja Peter Myrskog
(pj)
Mittakaava 1:10 000 sarjoissa H/D 14-16 ja 1:7500 sarjoissa H/D 13 ja
nuoremmat. Kartta on muovikotelossa. Rastimääritteet on painettu karttaan, ei
irrallisia rastimääritteitä. Hiekkamontut muuttuvat päivittäin ja pelkkää
hiekkaa sisältäviä hiekkakasoja ei ole kuvattu karttaan muutamaa poikkeusta
lukuunottamatta. Sen sijaan täytemaata ja kiviä sisältävät kasat on kuvattu.
Energiakantokasat on kuvattu vihreällä rinneviivalla. Katso ilmoitustaulu.
RAUTATIE, pistepellot.
Rastit vastaavat mallirastia, joka Info-paalun yhteydessä. Rastit pitää kiertää
numerojärjestyksessä. Maalileimaus maalissa. RR-radoissa on karttaan
merkitty oranssi viitoitus, jonka varrella rastit ovat. Maastoon tämä viitoitus
on merkitty yhtenäisellä valkoisella nauhalla. Rastilipuissa ja
leimasinlaudassa tunnus RR1, RR2 jne. Rastit pitää kiertää
numerojärjestyksessä. Viitoitukselta saa poiketa. Rasteja on maastossa
lähekkäin, joten tarkista koodi.
Tarkista Emit-numerosi lähtölistasta. Tarkista Emit-kortin toimivuus
mallirastin läheisyydessä hyvissä ajoin ennen lähtöön menoa. Laina-Emitit
saa ajanottovaunusta. Samaa Emit-korttia voi käyttää vain kerran kilpailun
aikana.
Kilpailukeskuksen lähimaasto pääasiassa kangasmaastoa, helppokulkuinen ja
hyvä näkyvyys. Vanhempien sarjojen radat kiertävät myös normaalissa
metsämaastossa. Soistuvat alueet ja suot ovat kuivia, osa soistuvista alueista,
jotka viime vuosina ovat olleet jopa pieniä lampia, ovat pari viikkoa ennen
kilpailua kokonaan kuivuneet. Lähdöstä lähtevät polut ovat hiekkapohjaisia,
jotka mönkijät ja hevoset ovat rikkoneet, joten jos sää on kuiva, ovat ne
raskaita juosta, joten kannattaa käyttää polkujen reunoja. Pohjavesi on nyt
alempana kuin viime vuosina, joten suot ja kuopat ovat kuivia.
Lähtöön n. 600 m, sinivalkoinen viitoitus. Kilpailija kutsutaan lähtöruutuun
5 min. ennen lähtöä. Emit-kortin nollaus 3 minuuttia ennen lähtöä. H/D15-16
ottavat kartan lähtöhetkellä. H§/D12-H/D14 saavat ottaa kartan 1 min ennen
lähtöä. Rastireittisuunnistajat saavat kartan 2 minuuttia ennen lähtöä.
Mallikartat nähtävillä lähtöalueella. Katso erilliset lähtöohjeet
kilpailuohjeiden lopussa.
RR-Special -sarjan saattaja ei kulje lähtökarsinan kautta, vaan kulkee sen
ulkopuolelta.
Kaikkien tulee käyttää Emit-tarkistuslipukkeita, jotka ovat lähdössä. Kirjoita
lipukkeeseen kilpailunumerosi.
Huom! Runsaan RR-sarjojen osanottajien takia lähtee RR-Special-sarjan
osanottajat 30 sek välein.
Viimeiseltä rastilta viitoitus maaliin. Viimeisellä rastilla on kaksi
leimausyksikköä, toinen numerolla ja toinen RR-koodilla. Molemmissa sama
koodi, joten voit leimata kummassa tahansa. Leimaa myös maaliviivalla.
Maaliin tulon jälkeen kuljetaan leimantarkistukseen.

Rastireittiläisiä ei hylätä, vaan puuttuneesta leimasta 10 min lisäaikaa per
puuttuva leima.
Karttoja ei kerätä maalissa, vaan käytössä ”Fair Play -metodi”, joka tarkoittaa
ettei jo maaliin tullut kilpailija näytä karttaansa kilpailijalle joka ei ole vielä
lähtenyt.
Keskeyttäneet kulkevat maalin kautta ja ilmoittautuvat
leimantarkistuspisteessä.
Ratapituudet:
Sarja
H16
H15
H14
H13
H12
H12TR
D16
D15
D14
D13
D12
D12 TR
H/D10RR
RR-Special
WC:
Ensiapu:
Pukeutuminen/:
pesu

Palkinnot:
Onnea kilpailuun!

ratapituus
4,54 km
4,12 km
3,45 km
3,06 km
2,25 km
1,48 km
4,11 km
3,91 km
3,30 km
3,06 km
2,25 km
1,48 km

mittakaava
1:10 000
1:10 000
1:10 000
1: 10 000
1: 7 500
1: 7 500
1:10 000
1:10 000
1:10 000
1: 10 000
1: 7 500
1: 7 500

kartan koko
A4
A4
A4
A5
A5
A5
A4
A4
A4
A5
A5
A5

1,58 km linnuntietä (siimari 2,2 km)
1,58 km linnuntietä (siimari 2,2 km)

1: 7 500
1: 7 500

A5
A5

katso info-paalu
kilpailukeskuksessa ajanottovaunun läheisyydessä.
Pukeutuminen maasto-olosuhteissa. Kilpailukeskuksen
pohjoispuolella olevaa hiekkakuoppaa saa käyttää peseytymiseen.
Hiekkakuopat saattavat olla jopa 4 m syviä, rannat ovat jyrkkiä, n. 4-5 m:n
päässä rannasta syvyys 1.5-2m. Vanhempien ja ohjaajien tulisi valvoa etenkin
uimataidottomia. Pesuaineiden käyttö kielletty. Suihkumahdollisuus
Kruunupyyn urheiluhallilla, Idrottsvägen 4. Halli suljetaan klo 20.00.
Mestaruusmitalit kolmelle joka sarjan parhaalle, paitsi sarja RR-special.

