Partiosuunnistuksen am-kilpailut 1.6.2017
Kilpailuohjeet

1. Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan suunnistuksen lajisääntöjä ja järjestäjän laatimia erillisohjeita.
2. Toimihenkilöt
Kilpailunjohtaja
Valvoja
Kartoitus
Ratamestari
Lähdöt
Maalituomari
Tulospalvelu
- tulostaulu
Paikoitus
Tiedottaja
Info
Ensiapu
Kahvila
Kuulutus

Markku Joensuu
Matti Aho, L-LL
Mauri Järvinen
Jouko Huuhka
Veli Kuivanen, Jukka Katajisto
Pertti Manninen
Jussi Hannukainen
Esa Juura
Teuvo Kivistö
Jouko Huuhka
Lauri Hieta
infon yhteydessä
Maarit Juura
Jorma Mäkinen

3. Tuomarineuvosto
Ilmoitetaan ennen kilpailua ilmoitustaululla.
4. Maasto, kartta ja rastimääritteet
Kilpailumaasto on pääosin nopeakulkuista kangasmaastoa. Uraverkosto on paikoin erittäin
tiheää. Kartan reunoilla on hiukan turvemaata.
Kartan mittakaava on 1:10000, paitsi lasten sarjoissa 1:7500, käyräväli 5 m. Kartan koko
A3/A4. Kartta on päivitetty 5/2017. Paikoin maaston kasvillisuuden kuvaus on epätarkka:
osa vihreällä merkitystä on kulkukelpoisuudeltaan hyvää. Myös polkuverkoston
kuvauksessa voi olla puutteita. Maastossa on kiintorasteja (puutolppa, osalla
pihtileimasin).
Kartan erikoismerkit: o = teltanpohja, rastinmääritteissä kuoppa
x = puu (koivu, muusta puustosta poikkeava)
5. Leimaustapa
Emit-leimaus.

6. Lähtö ja kilpailun kulku
Lähtöön on matkaa 600 metriä. Emit-nollaus tehdään ennen lähtöä (kilpailijan vastuulla).
Lähtö tapahtuu sarjoittain yhteislähtönä. Partio saa lähdössä kartat, joissa olevat rastit se
jakaa lähtöpaikalla. Lähtöpaikalla on piirustusalustoja ja kuulakärkikyniä (oman kynän voi
myös ottaa). Partion on käytävä kaikilla rasteilla. Lisäksi jokaisen partion jäsenen on
käytävä yhteisellä rastilla. Se on merkitty karttaan tummennetulla painatuksella ja
tunnuksella Y. Rastinmääritteisiin yhteinen rasti on merkitty punaisella värillä. Sarjoissa
H21 ja H40 yhteinen rasti on 57 (Y57), kaikissa muissa sarjoissa 59 (Y59).
Verryttely tapahtuu lähtöviitoituksella ja kilpailukeskukseen johtavalla tiellä.
Kilpailumaastoon ei saa mennä ennen lähtöjä.
7. Lasten ratojen ohjeet
Nuorten sarjoissa D/H24 ja D/H30 EI ole yhteisiä rasteja! Kartan mittakaava on 1:7500.
Näissä sarjoissa partion jäsenet siis jakavat kartassa olevat rastit keskenään siten, että
kaikilla rasteilla käydään. Viimeisellä rastilla (100) leimaa kumpikin partion jäsen. Kun
partio on koossa, juostaan maaliin. Kumpikin partion jäsen leimaa maalissakin.
8. Maali
Partion jäsenet kokoontuvat viimeisellä rastilla (100). Jokaisen pitää leimata viimeisellä
rastilla. Kun partio on koossa, se juoksee yhdessä maaliin (n. 80 m). Tulos lasketaan
partion viimeisestä jäsenestä. Kaikki leimaavat maalissa.
Kilpailutilanteessa ratkaisee maaliviivan ylitys. Maalituomari ratkaisee kirikamppailun
voittajan.
9. Rastinmääritteet
Rastinmääritteet ovat irrallisena karttapussissa kartan takapuolella. Karttaan on merkitty
rastin koodi (31, 32 jne.).
10. Numerot
Kullakin partiolla on yksi numero, josta partio tunnistetaan maaliin tultaessa. Numerot ja
hakaneulat ovat lähtöpaikalla.
11. Matkat ja rastien määrät
Sarjoittaiset matkat keskimäärin, kun jako onnistuu hyvin:
Sarja
D24, H24
D30, H30
H17–20
D17–20

km/partion jäsen rasteja yhteensä
1,2
8
2,0
12
5,5
22
5,0
21

D21
H21, H40
D40, D50
D60
D70
H50, H60
H70
H75
Kunto A
Kunto B

6,2
7,5
5,0
4,5
3,7
6,2
4,5
3,7
5,5
3,7

32
37
21
21
15
32
21
15
22
15

12. Palkintojen jako
Palkinnot jaetaan heti tulosten selvittyä. Nuorten sarjoissa ja pääsarjoissa jaetaan ammitalit kolmelle parhaalle partiolle. Veteraanisarjoissa jaetaan mitalit vain voittajille.
13. Pesu
Kilpailukeskuksessa ei ole pesutiloja, mutta Kuninkaanlähteen karavaanarialueella pääsee
saunaan ja uimaan maksua vastaan.
14. Muuta huomioitavaa
Vaikka kilpaillaan kesäkuussa, lupaavat sääennusteet koleaa säätä. Viimeiselle rastille voi
etukäteen viedä maaliviitoitusta pitkin lämmintä vaatetta mahdollista odottelua varten.
Kilpailukeskuksessa on sisätilaa pukeutumista varten. Lämmintä vaatetta kannattaa varata
mukaan.
Partiokilpailussa kokeillaan nyt uusia sääntöjä. Toivomme niistä palautetta.

Tervetuloa!

Kankaanpään Suunnistajat

