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Lapin AM-sprintti ja -parisprintti 15.8.2021
Kilpailuohjeet
1. SÄÄNNÖT
Kilpailuissa noudatetaan SSL:n suunnistuksen lajisääntöjä ja Lapin Suunnistus ry:n järjestelyohjeita. Kilpailu
on avoin muiden alueiden suunnistajille. Kilpailun nettisivulla julkaistaan erilliset ohjeet koskien Covid19viruksen leviämisen ehkäisemistä. Parisprinttiviestin erillisohjeet on esitetty kohdassa 19.

2. TOIMIHENKILÖT
Kilpailunjohtaja: Tapani Heikkuri, p. 040 842 0685, s-posti: tapani.heikkuri<ät>pp.inet.fi
Ratamestari: Tero Taulavuori, p. 040 8481665
Valvoja: Antti Kalapudas, p. 040 7122 349s-posti antti.kalapudas<ät>gmail.com
Tulospalvelu: Tuula Aho, Janne Ylimaula
Tiedottaja: Tuula Aho, s-posti: tuula.a.aho<ät>gmail.com
Info: Heidi Tolvanen, s-posti: tolvanen.heidi<at>gmail.com
Kuulutus: Risto Luodonpää
Tuomarineuvosto: pj. Ville Väkeväinen (LänRa), jäsenet Nina Frant (S-2000) ja Panu Hyvönen (Pohjant)
3. KILPAILUKARTTA
Sprinttisuunnistuskartta v. 2020. Päivitys 04/2021. Tuloste. Mittakaava 1:4000, käyräväli 2 m. Kartan koko on
A4 kaikissa sarjoissa. Kartat ovat muovikotelossa. Kilpailualueelta ei ole aiempaa suunnistuskarttaa.
4. MAASTO
Kilpailu on tyypiltään kaupunkisprintti sisältäen pääosin korttelialuetta. Radoilla noin 80 % on asfalttia ja 20 %
nurmikkoalueita. Lenkkikengät ovat suositeltavat jalkineet.
Tien ylityksissä ei ole liikenteen pysäyttäjiä, joten niissä on syytä noudattaa varovaisuutta. Isomman tien
ylitys on kolmessa paikassa suojateillä ja ne on ylitettävä kartioiden/opastetolppien välistä, kuva alla.

5. KIELLETYT ALUEET
Kilpailualue sisältää sprinttisuunnistukselle tyypillisiä kiellettyjä kohteita kuten esimerkiksi yksityiset pihaalueet ja ylipääsemättömät aidat. Kilpailijoiden kulkua näiden alueiden läheisyydessä valvotaan ja
sääntörikkeestä seuraa hylkäys. Alla olevassa kuvassa on esitetty mallirastivälit, joissa on tyypillisiä
kiellettyjä kohteita ja erilaisia reitinvalintoja. kielletyt kohteet on esitetty Suunnistusliiton nettisivuilla, LINKKI.
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Kilpailualueella kulkeminen on kielletty kaksi viikkoa ennen kilpailua su 15.8. klo 15 saakka. Kilpailualue on
esitetty alla olevassa kuvassa.

6. KILPAILUAINEISTO
Kilpailunumerot, joihin on kiinnitetty hakaneulat ja emit-tarkastuskortit, ovat kilpailukeskuksessa infon
läheisyydessä sijaitsevassa narussa. Henkilökohtaisessa kilpailussa on irralliset rastimääritteet ja ne saa
lähdöstä. Palautathan kilpailunumeron maalilla suorituksesi jälkeen.
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7. LÄHTÖ
Henkilökohtaisen kilpailun ensimmäinen lähtö on klo 11.00. Matkaa lähtöön on n. 500 m. Lähtöön on
sinikeltainen viitoitus.
Lähtijät kutsutaan lähtöön 4 minuuttia ennen lähtöhetkeä. Kartoille siirrytään 1 minuutti ennen lähtöä. Kartta
otetaan lähtöhetkellä.
Lasten sarjojen (H/D 10-14) lähtö sijaitsee aikuisten lähdön yhteydessä. Emit-kortin nollaus ja tarkistus
tapahtuu kuten aikuisilla. Lasten lähdössä on esillä kilpailukartta Kartta annetaan kilpailijalle 10- ja 12vuotiaiden sarjoissa minuuttia ennen lähtöhetkeä. Lähdössä on opastaja.

8. SARJAT JA MATKAT
Sarja
matka
rasteja
Sarja
matka
rasteja
___________________________________________________________________
H21A
3,5 km
18
D21A
3,2 km
17
H40
3,2 km
17
D40
2,9 km
15
H50
2,9 km
15
D50
2,5 km
13
H60
2,5 km
13
D60
1,9 km
10
H70
1,9 km
10
D70
1,9 km
10
H20
3,2 km
17
D20
2,9 km
15
H18
3,2 km
17
D18
2,9 km
15
H16
2,9 km
15
D16
2,5 km
13
H14
1,9 km
11
D14
1,9 km
11
H12
1,6 km
8
D12
1,6 km
8
H10
1,2 km
7
D10
1,2 km
7
kunto
2,5 km
13
Matkat on mitattu lyhintä reittiä pitkin. K-pisteelle on viitoitus lähtökarsinasta. Matkaa K-pisteelle on 40 m.
9. RASTIT JA LEIMAUS
Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Jokainen kilpailija on velvollinen tarkistamaan, että käytössä
on sama Emit-numero kuin lähtölistassa. Mallirasti, jossa voi tarkistaa Emit-kilpailukortin toiminnan, sijaitsee
kilpailukeskuksessa. Rastit ovat melko matalla, ks. kaksi eri rakennelmaa alla. Lisäksi osa rasteita voi olla
aitatolpassa.

Rastiympyrän keskellä olevaa kohdistuspistettä on käytetty joissain kohdin selkeyttämään rastien sijoittelua.
Vuokrattavat Emit-kortit ovat noudettavissa infossa, jonne kortti tulee myös palauttaa. Emit-vuokra 2 €
maksetaan infoon kortin noudon yhteydessä. Palauttamattomasta Emit-kortista veloitetaan 90 €.
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10. MAALI
Kaikilla sarjoilla on sama maali. Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. Ajanotto päättyy maalileimaukseen.
Maalileimauksen jälkeen siirrytään leimantarkistukseen.
Linkki livetuloksiin ja lopputuloksiin kilpailun nettisivulta: https://www.alatornionpirkat.fi/kilpailut-1. Erillistä
tulostaulua ei ole.
11. KESKEYTTÄNEET
Keskeyttäneet ilmoittautuvat maalissa.
12. PALKINNOT
Palkinnon noudetaan infosta. Miesten ja naisten pääsarjoissa jaetaan mitalit parhaille lappilaisille ja Tornio
400 v. -mukit kolmelle parhaalle suunnistajalle. Sarjoissa H/D16 ja sitä nuoremmat jaetaan AM-mitalit
kolmelle parhaalle. Kaikki alle 12-vuotiaat palkitaan kunniapalkinnoilla. Parisprintissä AM-mitalit jaetaan
HD21 ja nuoremmissa sarjoissa. Kaikille kilpasarjojen voittajajoukkueille jaetaan Tornio 400 v. -mukit.
Kaikkien kilpailijoiden kesken arvotaan kaksi Tornio 400 v. -mukia.
13. PESU JA WC
WC-tilat sijaitsevat kilpailukeskuksessa sisätiloissa. Pesua ja pukeutumistilaa ei ole järjestetty.
14. ENSIAPU
Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. Ensiavun puhelinnumero on +358 (0)50 3545 265. Vakavammissa
tapauksissa tulee ottaa yhteys yleiseen hätänumeroon 112.
17. RAVINTOLA
Kilpailukeskuksessa on kahvio, jossa on myynnissä kahvia, teetä, makeita ja suolaisia leivonnaisia sekä
makkaraa. Käteismaksu.
18. MUKSULA
Muksulaa ei ole.
19. PARISPRINTTIVIESTIN ERILLISOHJEET
Parisprintissä on kaudelle 2022/23 tulevan SM-kilpailun mukaisesti kaksi suunnistajaa, joilla kummallakin on
2 osuutta. Joukkueen suunnistajista vähintään toisen tulee olla naispuolinen. Kuntosarjassa ei ole ikä- tai
sukupuolirajoituksia.
Viestin yhteislähtö tapahtuu kilpailukeskuksesta klo 13.30. Jokaisella osuudella on hajonta.
Matkat osuuksittain
HD21
HD18
HD14
HD45
HD60
Kunto

1,6 km
1,4 km
1,0 km
1,4 km
1,0 km
1,4 km

Juoksujärjestykset ilmoitetaan Irma-palvelussa perjantaihin 12.8. klo 24 mennessä. Tämän jälkeiset
muutokset kilpailupäivän aamuna infoon.
Rintanumerot ovat käytössä kaikilla sarjoilla. Viestinumeroissa on lisäksi osuusnumero. Ensimmäinen ja
kolmas osuus juostaan punaisella numerolla, jossa lukee osuus 1. Toisen ja neljännen osuuden juoksijalla
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on vihreä numero, jossa lukee osuusnumerona 2. Kilpailunumerot saa infon läheisyydestä ja niihin on
kiinnitetty emit-tarkistusliuskat. Palautathan kilpailunumeron maalilla suorituksesi jälkeen.
Vaihtoon saapuessaan kilpailija suorittaa maalileimauksen, jonka jälkeen luovuttaa karttansa laatikkoon ja
lähettää seuraavan osuuden juoksijan osuudelleen merkityn vaihtoalueen sisällä. Vaihdon jälkeen kilpailija
siirtyy leimantarkistukseen. Osuudelle lähtevä suunnistaja ottaa oman joukkueensa seuraavan osuuden
kartan karttatelineeltä.
20. PAIKOITUS JA LIIKENNEJÄRJESTELYT
Ajoneuvojen pysäköinti on Greenlinen parkkipaikalle, Pakkahuoneenkatu 1, 95400 Tornio. Sijainti LINKKI.
Kiitämme Tornion kaupunkia ja alueen talonyhtiöitä yhteistyöstä!
Tervetuloa, Alatornion Pirkat ry
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