Kilpailuohjeet Rasti Cup 16.5.19
Leimaus: Emit leimaus
Kartta: Kilpailukartta on tulostekartta 5/2019, mittakaava 1:10 000, RR-,
TR ja 12 –sarjoissa suoran sarjoissa mittakaava 1:7 500. Käyräväli 5 m.
Kartat ovat muovipussissa.

Rastit: Maastossa on rasteja lähekkäin, muista tarkistaa koodi
huolella. RR -radalla sekä H/D12 ja H/D 12 TR ja H/D14
viimeisellä rastilla on sekä RR5 ja 65 koodit samassa leimasimessa.
Tulokset: Näkyvät online karhusuunnistus.fi -sivustolla
(iltarastikalenteri ja tulokset--> tulokset, kilpailun päätyttyä myös
väliajat ilmestyvät tulospalveluun)
Pukeutuminen, pesu ja wc: Kilpailukeskuksessa ei ole pesutiloja, wc löytyy ulkorakennuksesta
Lähtöajat: Ensimmäinen lähtö on klo 18:30. Katso tarkemmat
ohjeet lähdön toiminnasta alempaa.
Sarjat, matkat:
D/H 8 ja 10 RR 2,4 km
D/H 12 1,7 km
D/H 12 TR 1,7 km
D/H14 3,2 km
D 16 3,9 km
H 16 4,4 km
Lähtöön on matkaa n. 500 m, pururataa ylämäkeen.

RR-/TR -sarjan erillisohjeet: RR/TR radalla on maastossa
käytössä 25 mm leveä valkoinen muovinauha. RR/TR -sarjoissa
nauhaviitoitus on merkitty karttaan yhtenäisellä viivalla.
RR -sarjoissa kukin väärä/puuttuva rastileimaus lisää loppuaikaa 10
minuuttia eikä aiheuta hylkäystä.
Rastinmääritteet ja muu materiaali: Emit-tarkistuslipukkeita
löytyy lähtöpaikalta, rastimääritteet on painettu karttoihin 12sarjassa ja vanhemmissa sarjoissa.
Toiminta lähtöpaikalla:
KILPAILIJAT JÄRJESTETÄÄN LÄHTÖPAIKALLA JONOON
OMAN SARJANSA MUKAISESTI JA HEIDÄT LÄHETETÄÄN
MATKAAN
JONOTUSJÄRJESTYKSESSÄ
ILTARASTIPERIAATTEELLA (EMIT NOLLAUS LÄHTÖHETKELLÄ) 1-2
MINUUTIN VÄLEIN SARJASTA RIIPPUEN.
4 minuuttia ennen lähtöä: Kilpailija lähtökarsinaan. RR- ja TR sarjalaisilla on nähtävillä kilpailukartta, jossa on kilpailureitti +
rastit ja kilpailukartta on suunnattuna maaston mukaan. 12 -suora
sarjalaiset voivat halutessaan katsoa TR -karttaa, heillä rata on
sama kuin tukireitillä mutta ilman nauhaa.
3 minuuttia ennen lähtöä: Ei toimintoja
2 minuuttia ennen lähtöä: RR-sarjalaiset saavat kartan ja
opastusta. Muille sarjoille nähtävillä kartta, jossa K-piste.
1 minuutti ennen lähtöä: RR-sarjalainen voi tutustua rataansa.
Myös kaikki muut sarjat saavat ottaa karttansa ja tutustua rataansa.
Emit nollataan lähtöhetkellä!

Maali: D/H12, D/H12 TR, D/H14 voivat seurata viimeiseltä rastilta
RR -nauhaa maalileimaukseen. Näillä sarjoilla (myös RR)
viimeinen rasti on hyvin lähellä maalia, joten varmista, että leimaat
kaikilla rasteilla. Muilla sarjoilla ei ole viitoitusta viimeiseltä
rastilta maalileimaukseen.
Maalissa kaikki suorittavat maalileimauksen (100) ja siirtyvät siitä
emit -kortin tarkastukseen.
KESKEYTTÄNEIDEN ON EHDOTTOMASTI ILMOITTAUDUTTAVA MAALISSA!
Palkintojen jako: Maaliin tultaessa kaikki saavat osanottopalkinnon.
KILPAILUONNEA KAIKILLE!

