Karhujahti III 2017 –
2h & 3h Rogaining tapahtuma
la 9.9.2017 Laitasaari
Suunnistajat, vaeltajat, retkeilijät, polkujuoksijat, seikkailu-urheilijat,
yritykset, kaveriporukat ja perheet tervetuloa mukaan rogaining
-tapahtumaan!

Tapahtuman kuvaus
Rogainingin ajatuksena on että joukkue kerää tietyssä ajassa
mahdollisimman paljon pisteitä kiertämällä pisteytettyjä rasteja.
Kartalla ei siis ole valmiiksi piirrettyä rataa vaan pelkkiä
rastiympyröitä, jotka ovat pisteytetty eriarvoisiksi. Kiertojärjestyksen
joukkue voi vapaasti suunnitella ennen lähtöä. Ylimenevästä ajasta
vähennetään pisteitä. Kilpailun voittaa se, jolla on eniten pisteitä.

Säännöt
- 2-5 henkiset joukkueet (mikäli paria ei löydy voi yksinkin
osallistua)
- Joukkueen jäsenten tulee kulkea koko ajan yhdessä
- Jokaisella osallistujalla tulee olla oma emit –kortti ja jokaisen
joukkueen jäsenen on leimattava joka rastilla
- Ei saa käyttää ulkopuolista huoltoa/huoltajaa
- Matkanmittaavat GPS-laitteet ovat sallittuja,
karttanäytölliset laitteet kiellettyjä
- Rastit pisteytetty seuraavasti: rastikoodin ensimmäinen
numero kertoo rastin pistemäärän eli 26=2p ja 91=9p jne.
- Kilpailuaika pysähtyy maalirastin (rastikoodi 100)
leimauksesta
- Kilpailuajan umpeuduttua tulee sakkoa -5 pistettä jokaiselta
alkavalta minuutilta. 15 minuuttia kilpailuajan umpeuduttua
maali suljetaan

- Tasapisteisiin päädyttäessä voittaa se joukkue, joka on
saapunut ensimmäisenä maaliin

Kilpailukeskus
Laitasaaren maja, Laitasaarentie 102, Kauhajoki

Kilpailuaika
2 & 3 tuntia

Sarjat
Aikuiset
Nuoret (16v ja nuoremmat). Kaikkien joukkueenjäsenten tulee olla
v. 2001 syntyneitä tai nuorempia

Joukkueet
Joukkue koostuu 2-5 jäsenestä. Mikäli paria tai joukkuetta ei löydy,
se ei ole este kilpailuun osallistumiselle

Alustava aikataulu
-

9:30 Kilpailukeskus aukeaa
10:30 Karttojen jako, reitinsuunnittelu alkaa
11:50 Siirtyminen lähtö paikalle ja emit-kortin nollaus
12:00 Kilpailu alkaa
14:00 2h sarjan kilpailuaika päättyy
15:00 3h sarjan kilpailuaika päättyy
15:15 Maali suljetaan

Ilmoittautuminen
Ennakkoon http://www.karhusuunnistus.fi sivuilla
ilmoittautumislinkin kautta tai paikanpäällä

Osallistumismaksut
Osallistumismaksu on henkilöä kohden:
2 tunnin sarja
Ennakkoon viimeistään 7.9. ilmoittautuneet
Paikanpäällä

10e/hlö
15e/hlö

3 tunnin sarja
Ennakkoon viimeistään 7.9. ilmoittautuneet
Paikanpäällä

15e/hlö
20e/hlö

Maksut kerätään paikan päällä, varaa tasaraha.
Smartumin liikuntasetelit käyvät maksuvälineenä
Smartum-kortin omistajat voivat tehdä myös verkkomaksun
Smartumin sivujen kautta. Laittakaa viestiin suunnistusjaosto ja
Karhujahti 2017. Tulostakaa maksukuitti.

Kisakartta
A3 1:15 000 suunnistuskartta, käyräväli 5 m. Kartat on
muovipusseissa.

Rastit ja Leimausjärjestelmä
Rasteilla käyminen rekisteröidään sähköisellä leimausjärjestelmällä
(EMIT). Jokaisella joukkueen jäsenellä pitää olla oma EMIT-leimasin.
Emit-numero ilmoitettava ennen lähtöä. Tarvittaessa emitin voi
lainata järjestäjiltä 2 euron hintaan. Jos ilmoittautuessa ei ilmoita
emitkortin numeroa niin järjestäjät varaavat osallistujille lainaemitin.
Rastit pisteytetty 1, 2, ...9, niin että rasti koodilla 26 saa 2 pistettä,
rastikoodilla 99 saa 9 pistettä jne.
HUOM! Rastileimasin voi näyttää näytöllisessä emitissä eri koodin
kuin kartassa.

Pakolliset varusteet
- Joukkueella on oltava mukanaan kännykkä, jonka numero on
ilmoitettava toimitsijoille ennen lähtöä.
- Kartasta löytyy kisajärjestäjän puhelinnumero 0456512970
- Varusteiksi suositellaan myös juomista ja kompassia

Juomahuolto
Omat juomat. Ei juomapisteitä.

Pukeutuminen ja Peseytyminen
Kilpailukeskuksessa on sauna ja suihkumahdollisuus sisätiloissa.

Palkinnot
Arvontapalkintoja.

Kahvio
Kilpailukeskuksessa on kahvio, josta voi ostaa mm. kahvia,
virvokkeita, banaania, sämpylää ym. Vain käteinen!

Vakuutukset ja vastuut
Tapahtumaan osallistuvia ei vakuuteta järjestäjien puolesta.
Jokainen osallistuu omalla vastuullaan

Lisätietoa
Lisätietoja ja tarkennuksia julkaistaan http://www.karhusuunnistus.fi
Lisätietoja rogaininigista löytyy esimerkiksi http://www.rogaining.fi/

Kilpailunjohtaja: Juhani Lehtinen ( julehtin@luukku.com
p. 0451135657)
Ratamestari: Jari Pitkäkoski ( jari.pitkakoski@gmail.com
p. 0456512970 )

ja Lisätietoja

