Päijät-Hämeen Kompassi-cup 5. osakilpailu
Tapanilan hiihtomaja, Lahti 5.9.2022

Kilpailuohjeet
Tämä Kompassi-cup on lähikilpailu. Lähikilpailussa noudatetaan SSL:n Lähikilpailun sääntöjä sekä
Suunnistuksen lajisääntöjä niiltä osin kuin näissä säännöissä määrätään sekä järjestäjän
ohjeita. Kilpasarjoihin (Kulta-, Hopea- ja Pronssikompassi-sarjoihin) osallistuminen edellyttää, että
suunnistajalla on kilpailulisenssi. For Fun-sarjoihin voi osallistua ilman voimassa olevaa lisenssiä.
Muutoksia kilpailuohjeisiin voi tulla ja lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan tapahtumasivuilla.

ORGANISAATIO
Kilpailunjohtaja ja tiedotus: Kirsi Kiiskinen kirsi.kiiskinen@gmail.com p. 0442204168
Valvoja: Eveliina Hasu, Kouvolan Suunnistajat
Ratamestari: Heikki Jokinen
Lähtö: Juha Hirvonen, Peter Lind, Tomi Silvonen, Joonas Kemppainen, Joel Siikanen, Jaakko
Hakkarainen, Kristian Leppänen
Maali / Tulospalvelu: Antti Halme ja Hannu Korhonen
Info: Kirsi Arvela
Tuomarineuvosto: Tuomarineuvoston pj Eveliina Hasu. Jäsenet nimetään tarvittaessa lasten
vanhemmista tapahtumapaikalla.

TAPAHTUMAPAIKKA
Kilpailukeskus sijaitsee Tapanilan hiihtomajalla. Parkkipaikat Mäkirinteenkadun päässä. Parkkialue
on kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Ei parkkiohjausta eikä pysäköintimaksua.

KILPAILUKARTTA
Suunnistuskartta, tulostettu 9/2022, käyräväli 5 m, mittakaava 1:7500, A4. Kartta on
muovikotelossa.

MAASTO
Kilpailualue on suosittu ulkoilualue, joka sisältää paljon pieniä polkuja, mutta myös selkeitä ja
johdattelevia maastokohteita. Kulkukelpoisuus ja näkyväisyys on hyvä. Maastossa on rasteja
lähekkäin. Muista siis tarkistaa rastin koodi!

SARJAT JA MATKAT
Sarja
Kultakompassi H14
Kultakompassi D14
Hopeakompassi H12 suora
Hopeakompassi D12 suora
Hopeakompassi H12TR
Hopeakompassi D12TR
Pronssikompassi (10v.) H10 suora
Pronssikompassi (10v.) D10 suora
Pronssikompassi (10v.) H10RR
Pronssikompassi (10v) D10RR
Pronssikompassi (8v) H8RR
Pronssikompassi (8v) D8RR

Matka
2,3 km
2,3 km
1,7 km
1,7 km
1,7 km
1,7 km
1,8 km
1,8 km
1,4km/2,1 km
1,4km/2,1 km
1,4km/2,1 km
1,4km/2,1 km

Rastien lukumäärä
7
7
5
5
6
6
6
6
5
5
5
5

FORFUN-AKTIVITEETIT
ForFun-sarjat tarjoavat mahdollisuuden suunnistaa yhdessä saattajan- tai kaverin kanssa sekä
seikkailullisia ja toiminnallisia vaihtoehtoja kilpasarjojen rinnalle. ForFun -sarjoihin voi ilmoittautua
vielä paikan päällä infossa. Osallistua voi yksin tai porukassa suunnistaen kisasarjojen perään.
Osanottomaksu (5€) maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä infoon käteisellä (miel. tasaraha).
Saattaja- / kaverisarja (AVOIN): Voit suunnistaa minkä rahansa kilparadan omaan tahtiin
kilpasarjojen jälkeen yksin tai yhdessä kaverin tai saattajan kanssa.
Leimausrata (maksuton): Kilpailukeskuksessa on merkitty lyhyt reitti, jonka varrella leimataan
rasteilla. Innokkaimmat kirmaavat radan moneen kertaan koittaen parantaa omaa aikaa.

RASTIT, LEIMAUSJÄRJESTELMÄ JA EMIT-KORTIT
Rastit on merkitty oranssivalkoisin rastilipuin. Rastilipun vieressä on Emit-leimasin, mihin
suunnistaja asettaa Emit-korttinsa. Rastireitin rastilipuissa ja rastipukissa on koodit RR1, RR2, RR3
jne. Muiden sarjojen rasteilla rastileimasimiin on merkitty karttaan painettujen rastimääritteiden
mukainen rastin oma numerotunnus (rastin koodi). Pl. viimeinen rasti, joka on kaikilla sarjoilla
yhteinen. Viimeisellä rastilla on yksi rastipukki ja koodi kaikilla sarjoilla RR5. Maaliin johdattaa
valkoinen siimariviitoitus. Viimeiselle rastille saa mennä seuraamaan kisaa ja kannustamaan.
Mallirasti on nähtävillä kilpailukeskuksessa. Kilpailussa käytetään elektronista Emitleimausjärjestelmää. Tarvittaessa järjestäjä lainaa Emit-kortin (2€/kpl). Lainatut Emit-kortit on
palautettava infoon. Palauttamatta jätetystä kortista peritään 70 €:n maksu. Kilpailija on itse
vastuussa Emit-korttinsa toimivuudesta. Emit-kortin toimivuuden voi tarkastaa leimausradalla.

KILPAILUNUMEROT, EMIT-TARKISTUSLIPUKKEET JA RASTINMÄÄRITTEET
Kilpailunumeroa ei käytetä. Tarkistuslipukkeet ovat lähdössä. Rastimääritteet on painettu
karttaan. Ei irrallisia rastimääritteitä.

EMIT-SISÄÄNKIRJAUS
IRMA-palvelun kautta emit-numeronsa ilmoittaneet voivat mennä suoraan lähtöpaikalle. Muussa
tapauksessa suunnistaja käy kirjaamassa itsensä (emit-korttinsa) lähtijäksi tulospalvelupisteellä.
Emit-tarkastuslippuja on jaossa lähdössä.

LÄHDÖT
Kilpasarjoissa väliaikalähdöt klo 17.45 alkaen lähtöluettelon mukaisesti. ForFun -sarjat lähtevät
viimeisen kisasarjalaisen perään minuutin välein (RR-AVOIN klo 18:30 ja muut klo 18:36).
Lähdössä on kaksi karsinaa: RR-sarjalaisten ja TR + suorien sarjojen. Toimitsija antaa lähtöluvan.
Lähtöön on matkaa n. 500 m. Reitti lähtöpaikalle on viitoitettu sinisin nauhoin.

LÄHDÖN TOIMINTA JA KILPAILUN KULKU
•

•
•
•

•

•

Viisi (5) minuuttia kilpailija kutsutaan/opastetaan lähtöalueelle, jossa voi tutustua
kilpailukarttaan. RR-, 10- ja TR-sarjoissa rata on näkyvissä. Muilla sarjoilla karttaan on
merkitty K-piste eli lähtökolmio.
Neljä (4) minuuttia
Emit-kortin tarkastus
Kolme (3) minuuttia
Odotus
Kaksi (2) minuuttia
RR-ja 10-sarjalaiset saavat kartan ja opastuksen. TR-sarjalaiset saavat kartan, jossa on rata.
Muilla sarjoilla on nähtävillä kartta, johon on merkitty K-piste.
Yksi (1) minuutti
RR-, 10- ja TR-sarjalaiset tutustuvat itsenäisesti omaan rataansa. H/D12, H/D14 sarjojen
suunnistajat saavat kartan ja voivat tutustua rataansa.
Lähtöhetki
Kilpailijat lähtevät matkaan Emit-kortin nollauksesta. Lähtöpaikka (K-piste) on sama kuin
lähtökolmio kartalla.

Mikäli kilpailija myöhästyy lähtöajastaan, lisätään myöhästyminen manuaalisesti loppuaikaan kisan jälkeen.

LISÄOHJE RR- ja 10-SARJAT
Kilpailukartta on kooltaan A4 ja se annetaan 2 minuuttia ennen lähtöä. Rastireitti-radalla (RR) on
rasteja 5 kpl. RR-reitin viitoituksena ja Tukireitin (TR) tukena on maastossa kulkeva yhtenäinen
valkoinen muovinauha. RR-rastit ovat viitoituksen varrella. RR-radan rasteilla ovat tunnukset RR1,
RR2, RR3 jne. sekä rastilipuissa että leimasimissa. 10-sarjalla on numerokoodit ja karttaan
painettuna rastimääritteet, joista rastikoodin voi tarkastaa. Kilpailija saa väärästä tai puuttuvasta
leimauksesta 10 min lisäajan kutakin virhettä kohden.

MAALI
Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. Viimeiseltä rastilta maaliin johdattaa valkoinen siimariviitoitus.
Kilpailussa on käytössä maalileimaus. Maalileimauksen jälkeen kilpailija menee
leimantarkastukseen, jossa luetaan kilpailukortti. Maali suljetaan viimeisen kilpailijan saavuttua
maaliin tai viimeistään klo 20.00. Karttoja ei kerätä pois maalissa - muistakaa Reilu Peli!

KESKEYTTÄNEET
Keskeyttänyt suunnistaja tulee maaliin, leimaa maalilinjalla ja ilmoittaa keskeyttämisestään Emitkortin tarkastuksessa.

WC
WC:t ovat hiihtomajan sisällä.

PALKINNOT
Kaikki saavat osallistumispalkinnon maalissa. Kompassi-cupin kokonaispisteiden kuusi parasta
sarjoittain palkitaan seremoniallisesti heti pistelaskun valmistuttua.

ENSIAPU
Ensiapupakkaus löytyy infosta. Vakavimmissa tapaturmissa yhteys Akuutti 24 Keskussairaalankatu
7, 15850 Lahti

Tsemppiä kaikille nuorille suunnistajille!
Lahden Suunnistajat -37

CUP-PISTEET
Alueelliset Kompassi-tapahtumat ovat matalan kynnykset kilpailutapahtumia. Keskeisintä on, että
lapset pääsevät suunnistamaan mielekkäitä ratoja omaan osaamisen nähden. Menestyminen tai
sijoitukset eivät ole alkuvaiheen tärkein tavoite, vaan olennaista on lapsen kilpailemisessa ilo,
omaehtoisuus ja aikuisen tuki.
Kompassi-cupissa pisteytys ei tulisi siis nousta turhan suureen osaan aikuisten puheissa, vaan
keskiössä on Kompassi-cupin osallistumiseen innostava ja sitouttava tavoite. Toivommekin
vanhemmilta rentoa ja iloista suhtautumista lasten kilpailemiseen
Päijät-Hämeen alueella keväästä syksyyn käytäviä cup-osakilpailuja on 5 kpl, joista loppupisteet
lasketaan 4 parhaan kilpailun osalta. Sarjojen kuusi parasta palkitaan finaalitapahtumassa
5.9.2022.
Kilpailusarjoja on 12, mutta cup-pisteet lasketaan 8 sarjassa, koska suorien ja viitoitettujen ratojen
pisteet yhdistetään. Hopeakompassi-ikäisissä 12 ja 12TR sarjojen pisteet yhdistetään siten, että
jokaisessa cup-osakilpailussa suoran radan maksimipisteet ovat 10 ja TR-radan maksimipisteet 5.
Pronssikompassi-ikäisissä 10 ja 10RR sarjojen pisteet yhdistetään siten, että jokaisessa cuposakilpailussa suoran radan maksimipisteet ovat 10 ja RR-radan maksimipisteet 8. Kaikki
osallistujat saavat aina vähintään yhden pisteen, oli suoritus hyväksytty tai hylätty. Viimeisessä
osakilpailussa lasketaan 1,5 kertaiset pisteet jokaisessa sarjassa.
Kultakompassi-cup: H14, D14
Hopeakompassi-cup: H12&H12TR, D12&D12TR
Pronssikompassi-cup 10v: H10&H10RR, D10&D10RR
Pronssikompassi-cup 8v: H8RR, D8RR
Tämä malli mahdollistaa, että suunnistaja kerää saman cup-sarjan pisteitä, vaikka vaihtaisi
kilpailusarjaa kauden aikana viitoitetulta radalta suoralle radalle tai vaihtelisi kilpailusarjaa
osakilpailukohtaisesti (esim. kilpailun luonteen tai maaston vaativuuden mukaan).
Katso tarkemmin: Kompassi-cup pisteytys 2022 (B-malli)
Pisteytys julkaistaan: O-Skills.fi - Kilpailusarjat, O-Skills.fi - Kompassicup 2022 - B-malli
Lisätietoa: Alueelliset Kompassi-tapahtumat | (suunnistusliitto.fi)

