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Matkat
Kaikissa sarjoissa sääntöjen mukainen tavoiteaika 12-14min.

Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita.

Kilpailukeskus
Iittalan Lasimäen kauppa-alueella sijaitsevat Info, Lähtö, Maali ja Grilli. Iittalan
Yhtenäiskoulun urheiluhallissa on pukutilat, peseytyminen sekä WC:t, joihin opastus
kilpailukeskuksesta ja matkaa noin 200m. Koulun sisätiloissa on nastareilla liikkuminen
ehdottomasti kielletty.

Pysäköinti
Iittalan Yhtenäiskoulun kentällä, kilpailukeskukseen matkaa 200m. Osoite:Unostentie1,
14500 IITTALA

Kilpailukartta
1:3000 tulostettu sprinttikartta A4-koossa ja 2m käyrävälillä. Kilpailijoiden kanssa on hyvä
etukäteen käydä läpi sprinttikartan erilaisuus normaaliin suunnistuskarttaan (esim.
rakennukset harmaalla, kovapintaisten piha-alueiden väritys, mittakaava jonka johdosta
kaikki tulee vastaan "nopeammin").

Rastimääritteet
Rastimääritteet on painettu kilpailukarttaan. Irrallisia rastimääritteitä ei ole saatavilla.

Kilpailunumerot ja Emit -tarkastuslipukkeet
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa. Kilpailunumerot ja Emit-tarkistuslipukkeet ovat
kilpailukeskuksessa lähdön vieressä. Kilpailunumeroissa ei ole hakaneuloja!

Lähtö
Lähtö on kilpailukeskuksessa. Kilpailijat kutsutaan lähtökarsinaan 2min 30s ennen omaa
lähtöaikaansa. Tämän jälkeen kilpailijat voivat tutustua karttaan, johon on merkitty
lähtöpaikka (TR- ja RR-radoilla on näkyvissä oma rata). 2min : Emit -kilpailukortin nollaus.
1min 30s : RR- ja TR sarjalaiset saavat karttansa. 1min : 12- ja 14 sarjalaiset saavat
karttansa. Lähtömerkki annetaan lähtökellon pitkällä piippauksella.

Lähtöviitoitus
Kaikilla radoilla on lähdöstä noin 130m matka K-pisteelle josta suunnistus alkaa. K-piste
on merkitty karttaan kolmiolla. K-pisteelle johtavaa viitoitusta on ehdottomasti
noudatettava.

RR-ja TR radat
RR- ja TR radoilla kulkeva siima on yhtenäinen valkoinen nauha. RR-radalla rastien koodit
ovat muotoa RR1, RR2 jne. TR radoilla koodit ovat esim 43, 87 jne.

Viimeinen rasti
Viimeinen rasti on kaikkien sarjojen kilpailijoille sama (myös RR-radoilla). Rastilla on sekä
RR -rastin tunnus RR8, että muiden sarjojen numerotunnus. Kaikki leimaavat saman
rastin!

Maali
Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin, jota on noudatettava. Maalissa maalileimaus,
johon ajanotto pysähtyy. Maaliintulon jälkeen kilpailija siirtyy leiman tarkastukseen. Karttoja
ei kerätä pois. Sääntöjen mukaan kartan näyttäminen lähdössä oleville on ehdottomasti
kiellettyä! Myös keskeyttäneet leimaavat maalissa.

Ruokailu
Järjestäjät myyvät grillimakkaraa, mehua, teetä ja kahvia kilpailukeskuksessa. Lisäksi
Lasimäellä on kattava tarjonta käsintehdystä suklaasta ruoka-annoksiin ja hunajatuotteista
kahviin sekä leivonnaisiin asti.

Palkintojen jako
Kaikki kilpailijat saavat ilmaisen jäätelön maalissa jaettavaa lipuketta vastaan Valion
jäätelökioskista. Kaikki kilpailijat palkitaan lavalla. Seuraa kuulutusta. Palkintojen jako
alkaa klo 14:50. Palkinnot jaetaan järjestyksessä D6RRS, H6RRS, D12TR, H12TR, D12,
H12, D8RR, H8RR, H16, D16, H21C, D21C, D10RR, H10RR, D14, H14.
Seuraava sarja järjestäytyy palkintojen jakoon palkintolavan oikealla puolella kun edellistä
sarjaa palkitaan.

Lähtöajat
Löytyvät kisasivuilta torstaina 21.7.

Emit-leimausjärjestelmä
Kaikissa sarjoissa käytetään Emit -leimausjärjestelmää. Vuokrakortit noudetaan infosta.
Maksu käteisellä 3e noudettaessa infoon. Pyri varaaman tasaraha. Kadonneesta kortista
veloitamme 60e. Kortit palautetaan INFOON.

SPRINTTI SUUNNISTUKSEN ERITYISOHJEET
Yksi oleellisesti sprinttisuunnistukseen kuuluva osa on ylipääsemättömien ja kiellettyjen
kohteiden kiertäminen ja huomioiminen reitinvalinnassa. Näin myös Iittalassa. Käykää läpi
kielletyt sprintti kartan kohteet (piha-alue, kielletyn alueen merkintä, ratapainatuksen
värinen ruksi tien päällä -> kielletty tie, puutarha, aidat, muurit). Kiellettyjä alueita
valvotaan, ja niille pyrkijät käännytetään takaisin! Kaikilla on reitillä valvottu tienylitys.
Alueen tieliikennettä on kilpailun aikana rajoitettu, mutta silti kilpailjoiden pitää varoa
mahdollista liikennettä! Juokse tiellä tien sivua! Rasteja on lähekkäin,muista
tarkistaa koodi!
HUOM! Kartalla on alueita joilla kasvaa huomatavan korkeaa ”heinää”. Tällaiset
vaikeakulkuiset alueet on merkitty pellon värillä jonka päällä on pystyvihreä.

