KILPAILUOHJEET
Päijät-Hämeen suunnistusalueen lasten 6-osuuksinen Kompassi-viesti leiriviestinä
Pajulahdessa 6.11.2021

Kyseessä on 6-osuuksinen nuorisoviesti, jossa yhdessä joukkueessa on kolme eri-ikäistä juoksijaa.
Kilpailu on leirikisa, jossa noudatetaan sovelletusti SSL:n lähikilpailun sääntöjä, suunnistuksen
lajisääntöjä niiltä osin kuin näissä säännöissä määrätään sekä järjestäjän ohjeita.
Terveysturvallisuusohjeet:
•
•
•

Kilpailuun ei saa osallistua, jos ei tunne itseään terveeksi
Muistetaan pitää turvaväleistä huolta kilpailukeskuksessa ja lähtöpaikalla ollessa
Kilpailukeskuksessa ja lähdössä on tarjolla käsidesiä

Tämä Kompassi-viesti järjestetään leirikisana Kompassi-leirin yhteydessä. Järjestelyt ovat leirikisalle
tyypillisesti kevyet ja erikoissäännöin.

Ilmoittautuminen: Seuroittain keskiviikkoon 3.11.2021 mennessä kirsi.kiiskinen@gmail.com. Ilmoita
joukkueen jäsenet ja emit-numerot.
Kilpailukeskus: Kilpailukeskus (vaihto- ja maalialue) sijaitsee liikuntakeskus Pajulahden
yleisurheilukentällä. Pajulahdentie, parkkipaikka ja yleisurheiluradan nurmikenttä ovat kiellettyjä
alueita. Kielletyt alueet on merkitty karttaan kielletyn alueen symbolein.
Kilpailualueena on liikuntakeskus Pajulahden piha-alue.
Opaskartta:

Kartta: Vuonna 2019 Stefano Rausin laatima sprinttikartta. Kartta on päivitetty vuonna 2021.
Mittakaava 1:3000, käyräväli 2,5m. Kartan koko A4 ja se on muovisuojassa.
Rastinmääritteet ja emit-tarkastusliuskat: Rastimääritteet ovat vain kartassa. Emit-tarkastusliuskoja
on jaossa kilpailukeskuksessa.
Joukkue: Joukkueen muodostaa kolme eri-ikäistä suunnistajaa (10-, 12- ja 14-sarjalainen). Jokainen
juoksee kaksi osuutta. Joukkueessa on oltava vähintään yksi tyttö. Nuorempi saa juosta vanhemman
ikäsarjan osuudella. Ankkuri (14-sarjalainen) käyttää rintanumeroa. Omat hakaneulat mukaan.
Osuudet:
1. ja 4. osuus: Hopeakompassi-ikäinen (12v.)
2. ja 5. osuus: Pronssikompassi-ikäinen (10v.)
3. ja 6. osuus: Kultakompassi-ikäinen (14v.)
Hajonta kaikilla osuuksilla.
Matkat ja rastien lukumäärä:
Sarja
H/D12
H/D10
H/D14

Matka
1,3 - 1,4 km
1,0 km
1,6 km

Rasteja
10-11
8
12

Rastit: Rasteilla on rastilippu ja emit-leimasin sekä numerokoodi. Tarkasta koodi kartassa olevista
rastimääritteistä. Rasteja on lähekkäin!
10-sarjan osuuksilla puuttuvasta tai virheellisestä leimasta ei hylätä, vaan tulee 10 minuutin
aikasakko.
Lähtö: Yhteislähtö klo 10.00
Emit-nollaus: Aloitusosuuden juoksijoiden emitit nollataan järjestäjien toimesta. 2.-6. osuuksilla
suunnistaja nollaa itse oman emitinsä K-pisteellä, jossa on kolme nollauspalikkaa. K-pisteellä on
järjestäjä ohjaamassa/neuvomassa.
Maali: Jokainen suorittaa maalileimauksen maaliviivalla. Tämän jälkeen tapahtuu vaihto
kosketuksesta ja seuraavan osuuden juoksija ottaa itse kartan. Maalileimauksesta ja vaihdosta
siirrytään suoraan leimantarkastukseen. Ankkurien lopullisen sijoituksen ratkaisee maaliviivan ylitys
ja maalituomarin päätös.
Uusintalähtö: Uusintalähtö tapahtuu noin 15 minuuttia voittajajoukkueen maaliintulon jälkeen.
Tulokset: Lopulliset tulokset tulevat LS-37:n nettisivuille. Tulostaulua ei ole.
Palkinnot: Kolme parasta joukkuetta palkitaan Kompassi-leirin aikana mitalein.

