Viesti cup 2018
Tämän vuoden uutuus kuntosuunnistuksen parissa on Viesticup 2018
Järjestävinä seuroina toimivat: Ok Terjärv ,Ok Botnia, Kaustisen Pohjan-Veikot ja
Vetelin Urheilijat.

Viesticup koostuu neljästä osakilpailusta
1. 4.5 Pariviesti Ok Terjärv. Paikka Teerijärven urheilumaja*
Ilmoittautuminen viimeistään 2.5.
2. 14.6 Viesti, OK Botnia. Paikka Jolkka (3 osuutta)
Ilmoittautuminen viimeistään 12.6.
3. 3.8 Partioviesti,Vetu,Veteli, Pulkkinen ( 3 osuutta)
Ilmoittautuminen viimeistään 1.8.
4. 9.9 Kyläviesti, KP-V, Kaustinen (4 osuutta)
Ilmoittautuminen viimeistään 7.9.
Ilmoittautuminen tapahtuu järjestävän seuran kotisivulla olevalla
ilmoituslomakkeella.
*Pariviestin ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan joukkueelle annettavan
hyvityksen määrä.

Yleisiä sääntöjä
Joukkueita saa muodostaa vapaasti, mutta joukkue täytyy sisältää 1 nainen tai alle
14-vuotias poika tai yli 60-v mies.
Jokaisesta puuttuvasta leimasta tulee 10 min aikasakko. Ketään ei hylätä väärästä
leimauksesta, mutta kielletyn alueen ylityksestä voidaan joukkue hylätä.
Sama joukkue voi osallistua kaikkiin osakilpailuihin tai yksittäisiin kilpailuihin.
Osallistumismaksu on 5€/kilpailija ja maksetaan käteisellä kilpailun yhteydessä.
Jälki-ilmoittautuminen voidaan hyväksyä poikkeustapauksissa, vähintään 30 min
ennen lähtöä.
Järjestäjillä on kilpailunumeroita, jotka palautetaan järjestäjille.
Joukkue on korvausvelvollinen puuttuvasta kilpailunumerosta. Korvaus on 3*
kilpanumero euroissa.
Omien hakaneulojen käyttö on ankarasti kielletty.

Ilmoittautuminen vähintään 2 päivää ennen kilpailua ilmoittautumislomakkeen
kautta.
Voittava joukkue saa yhtä monta pistettä kuin osallistuvia joukkueita on,
kakkonen saa yhden pisteen vähemmän j.n.e.
3 parasta joukkuetta palkitaan kauden viimeisessä kilpailussa.
Kaikkien ennakkoilmoittautuneiden kesken arvotaan palkinto kauden lopussa.
Tulokset julkaistaan järjestävän seuran kotisivulla ja Ok Botnian kotisivulla.
Tarkempaa informaatiota järjestävien seurojen kotisivuilla.
Tervetuloa!
Ok Terjärv, Ok Botnia, KP-V ja Vetelin Urheilijat.
Pariviestin erillisohjeet
4.5 Pariviesti
Joukkueeseen kuuluu kaksi jäsentä. Molemmat suunnistavat vuorotellen 2
osuutta, eli 4 osuutta/joukkue. Joukkueen voi muodostaa vapaasti esim. kaksi
H21-sarja-laisesta, mutta mikäli joukkueen jäsenistä toinen tai molemmat ovat
naisia, alle 14-v poikia tai yli 60 v miehiä saa joukkue hyvitystä viestin lähtöajassa
3min /jäsen, mutta enimmillään 6min /joukkue.
Viestin lähtö tapahtuu porrastetusti joukkueiden kokoonpanoihin perustuen.
Lähtö 1 = klo 18.45. Lähtö 2 =18.48. Lähtö 3=18.51.
Ensimmäisenä maaliin saapunut joukkue on voittaja.
Puuttuvasta leimasta annetaan 10 min aikasakko.
Partiosuunnistuksen erillisohjeet.
3.8 Partiosuunnistus
Partion voi muodostaa 1-3 suunnistaja. 3 hengen partiossa yhden jäsenen täytyy
olla nainen, alle 14-vuotias poika tai yli 60-vuotias mies.
Lähtö tapahtuu yhteislähdöllä jolloin joukkueille jaetaan kartat missä on kaikki
rastit. Lähdöstä voi olla viitoitus k-pisteelle, minkä kautta partio on kuljettava
maastoon. Partion tehtävänä on jakaa rastit niin että jokaiselta rastilta on vähintään
yksi leimaus/partio. Paras tapa, esim.3 henkilön partiolla on muodostaa kolme
rataa niin että partionjäsenet kokoontuvat ns. viimeiselle rastille (esim.K2) mistä
partio jatkaa viitoitusta pitkin maaliin. Voittaja on ensimmäisenä maalilinjan
ylittänyt partio jolla on kaikilta rasteilta leima. Puuttuvasta leimasta partiolle
lisätään 10 min aikasakko. Saattaahan voittajaksi selviytyä partio jolla on 10 min
aikasakko. Tällöin täytyy olla tietenkin runsas 10 min aikaisemmin maalissakin.

