Kilpailuohjeet Sprintin EM- ja MM-näyttökilpailu (WRE)
18.4.2021
Kilpailuohjeen tiivistelmä
● Kilpailukeskus Savion koulu. Opastus parkkialueelle alkaa osoitteessa
Alikeravantie 51, Kerava ( https://goo.gl/maps/LXysSE5TPngqraLB8 ), ja tästä
edelleen liikenteenopastajien ohjeiden mukaan. Parkkimaksu on 5€,
maksetaan Infoon.
● Lähtökaranteenialueella on oltava kaikkien kilpailijoiden klo 10:20
mennessä. Myöhästyneet eivät voi osallistua aamulähtöön (EM- ja
MM-näyttökilpailu), mutta voivat osallistua uusintajuoksuun.
● Kilpailukeskuksesta on 1500 m lähtökynnykselle, josta esilähtöön 400 m.
● Esilähtö sijaitsee lähtökynnysalueella, esilähtö on 15 min ennen lähtöaikaa.
Esilähdöstä lähtöön on matkaa 1000 m
● Esilähdöstä on varustekuljetus maalipaikalle, oma laukku tai pussi.
● Ensimmäiset lähdöt klo 10:30/W21 ja klo 12:10/M21
● Kilpailunumerot infosta, omat hakaneulat. Info aukeaa 8.30.
● Leimaus EmiTag (2 kpl), tule ajoissa, jos tarvitset laina EmiTageja, hinta
5€/kpl.
● EmiTag-muutokset: pe 16.4.2021 klo 20.00 saakka. Sen jälkeen vain
kilpailupaikalla Infossa.
● Rastimääritteet painettuna kartalle ja irralliset saatavilla lähtökarsinasta.
● Kartan mittakaava 1:4000 ja käyräväli 2 m.
● Säilytä karttasi uusintajuoksua varten!
● Ei nastareita eikä piikkareita.
● Infossa maksuvälineinä käteinen, pankkikortti ja mobilepay. Jono etenee
nopeiten käteisellä tasarahalla maksettaessa.
● Suunnistusliigan osakilpailun kolmen parhaan kilpailijan toivotaan olevan TV:n
käytettävissä 5 minuuttia viimeisen maaliintulijan jälkeen maalialueen
haastatteluseinällä koostehaastattelua varten.
Toimihenkilöt
Kilpailunjohtaja:
Valvoja:
Ratamestari:
Tuloslaskenta:
Tiedustelut:

Timo Sirola, 050-5904590
Petri Tonteri
Tommi Hakuli
Juhani Juutilainen
Hanna Riihinen, 040-3143579, hanna.riihinen@gmail.com

IOF nimeämä event advisor Jouni Lipponen
Tuomarineuvosto: Petteri Kähäri, TP (pj.), Harri Koski, LS-37 ja Mari Tuomaala, TVV.

Kilpailuohjelma
Info aukeaa kl 8.30.
WRE sprintti W21
10:15

Ensimmäinen esilähtö (naiset)

10:20

Lähtökynnys sulkeutuu

10:30

Ensimmäinen lähtö (naiset)

11:44

Viimeinen lähtö (naiset)

12:00

Viimeinen maaliintulo, arvio (naiset)

13:40

Naiset pääsevät tutustumaan maastoon karttansa kanssa

Uusintajuoksu W21
14:25

Naisten toinen lähtökynnys sulkeutuu

14:40

Naisten uusintajuoksun ensimmäinen lähtö

15:54

Naisten uusintajuoksun viimeinen lähtö

16:10

Naisten uusintajuoksun viimeinen maaliintulo, arvio

WRE sprintti M21
10:20

Lähtökynnys sulkeutuu

11:55

Ensimmäinen esilähtö (miehet)

12:10

Ensimmäinen lähtö (miehet)

13:24

Viimeinen lähtö (miehet)

13:40

Viimeinen maaliintulo, arvio (miehet)

15:00

Miehet pääsevät tutustumaan maastoon karttansa kanssa
HUOM: NAISTEN UUSINTAJUOKSU ON KÄYNNISSÄ, KILPAILIJOIDEN SUORITUSTA EI
SAA HÄIRITÄ

Uusintajuoksu M21
15:45

Miesten toinen lähtökynnys sulkeutuu

16:00

Miesten uusintajuoksun ensimmäinen lähtö

17:14

Miesten uusintajuoksun viimeinen lähtö

17:30

Miesten uusintajuoksun viimeinen maaliintulo, arvio

Koronaohjeet
Kilpailussa noudatetaan Suunnistusliiton antamia ohjeita kilpailujen järjestämiseksi
korona-tilanteen aikana.
Koronatilanteesta johtuen kilpailukeskuksessa on supistetut palvelut:
Ei pukeutumis- ja pesupaikkaa
Ei infotaulua, kaikki materiaali vain netissä
Ei tulostaulua, tulokset vain netissä
Ei vesipistettä
Ei palkintojenjakoa
Ei kahvilaa
Ei muksulaa
Ei yleisöä
Kilpailussa on vain pääsarjat.
Kilpailijoiden velvollisuudet:
● Saavu kilpailupaikalle vain terveenä
● Tule ajoissa, jos tarvitset laina EmiTageja
● Ota kisakyydeissä huomioon virustilanteen vaatimat ohjeistukset, käytä
kimppakyytiä vain, jos se on turvallista
● Maskin käyttö on pakollinen muuten kuin lähtökynnykseltä lähtöön
siirryttäessä sekä kilpailun aikana
● Oma maski mukaan
● Omat hakaneulat mukaan
● Huolehdi turvaväleistä
● Pidä huoli huolellisesta käsihygieniasta sekä ennen maastoon lähtöä,
maastosta palaamisen jälkeen että wc-käyntien yhteydessä
● Maaliin saavuttuasi desinfioi kätesi ja laita järjestäjän antama maski kasvoille
● Vältä tarpeetonta oleilua kilpailukeskuksessa
● Jos sinulla todetaan koronavirus viikon sisällä kilpailutapahtuman jälkeen,
pyydämme ilmoittamaan siitä kilpailunjärjestäjälle sähköpostitse
timo.sirola@gmail.com
Järjestäjän muita toimenpiteitä kilpailijoiden suojaamiseksi:
● Käsidesiä tarjolla useissa paikoissa. Kilpailija desinfioi kätensä lähdössä
ennen rastimääritteiden ottoa sekä maaliin saavuttuaan.
● Maaliin saapuneille kilpailijoille jaetaan maski

● Kilpailijoiden kanssa ’lähikontaktissa’ olevat toimitsijat käyttävät
suojavarusteita
● Väljyys lähtöpaikoilla ja maalialueella
Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan IOF:n ja SSL:n sääntöjä sekä järjestäjän antamia ohjeita.
Lue ohjeet!
Kilpailukeskus
Kilpailukeskuksen osoite on Juurakkokatu 33, Kerava.

Pukeutuminen, WC ja pesu
Ei pukeutumis- eikä pesupaikkaa.
Kilpailukeskuksessa ulkona 2 kpl tilapäisvessoja, karanteenialueella 3 kpl. Lähdössä
ei ole vessoja.

Ravintola ja muut kilpailukeskuksen palvelut
Ei ole.
Sarjat, matkat ja rastien määrät

Lähtöajat
Lähtöajat ovat nähtävissä kilpailujen sivuilla netissä sekä karanteenialueella.
Kengät/asu
Piikkareiden ja nastareiden käyttö on kielletty.
Kilpailunumerot
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa. Numeroita ei palauteta. Omat hakaneulat.
Numerot jaetaan Infossa kilpailukeskuksessa yhdessä laina-EmiTagien kanssa.
Aamupäivän näyttökilpailusta myöhästyneet voivat juosta uusintajuoksussa, jolloin
numeron saa Infosta.
EmiTag-leimausjärjestelmä
Kilpailussa käytetään EmiTag-leimausjärjestelmää. Ranteeseen kiinnitetään kaksi
EmiTagia, joista toinen toimii varalaitteena leimausten rekisteröitymiseksi. Kaikille,
jotka eivät etukäteen ole ilmoittaneet kahta EmiTagin numeroa, varataan tarvittava
määrä EmiTageja. EmiTagin lainahinta on 5€/kpl. Laina-EmiTagit on palautettava
maalissa välittömästi toisen kilpailun jälkeen tai jos kilpailija osallistuu vain
ensimmäiseen kilpailuun, sen jälkeen. Palauttamattomista EmiTageista peritään
100€.
EmiTag-muutokset sähköpostitse timo.kokko@kokkens.fi, pe 16.4.2021 klo 20.00
mennessä. Sen jälkeen muutokset kilpailukeskuksen Infossa hyvissä ajoin ennen
lähtöä.
Kilpailijan omalla vastuulla on, että EmiTagin numero on sama kuin kilpailun
lähtöluettelossa. Väärän EmiTagin käyttäminen on hylkäysperuste.
Leimausyksiköitä on yksi vaakatasossa ja ranteessa kaksi EmiTagia. Erityisesti
huomioitava, että leimaus onnistuu varmuudella vain, jos EmiTag kuljetetaan
suoraan leimausyksikön yli! Ohjeet ja videot löydät täältä:
http://www.emit.tips/forcompetitors/foto/intro.html. Emitiltä saatu kuvaus leimasimen
tuottamasta sähkökentästä (ks. alla), joka ulottuu n. 60 cm päähän leimasimen ylä-

ja alapuolelle. Kentän sisällä pitää olla vähintään 7 sadasosasekuntia eli vauhdissa
leimatessa on oltava huolellinen! EmiTag vilkkuu onnistuneen leimauksen merkiksi.
EmiTagien toimimisen tarkastus tehdään kilpailukeskuksessa Infon läheisyydessä.
Myös lähtökynnysalueella on mallirasti ja mahdollisuus harjoitella leimaamista.

Rastimääritteet ja rastikoodit
Rastimääritteet on painettu karttaan ja erilliset rastimääritteet saa lähtökarsinasta.
Selkeyden vuoksi rastikoodia ei ole kartassa numeron vieressä.
Mallirasti ja nollaleimasin
Kilpailukeskuksessa on mallirasti ja nollaleimasin, jolla voi tarkistaa, että
EmiTag-kilpailukortti toimii. Kilpailukortin toimivuus on kilpailijan vastuulla.
Lähtökynnys ja lähtö, varustekuljetus
Lähtökynnykselle on matkaa kilpailukeskuksesta 1500 m. Reitti on merkitty
nauhoilla, joiden väri selviää kilpailukeskuksessa, viivoitukselta ei saa poiketa.
Lähtökynnys avautuu klo 09:30 ja sulkeutuu klo 10:20. Lähtökynnykseltä
myöhästyneet eivät voi osallistua kilpailuun.
Lähtökynnykselle sisääntulon yhteydessä on saatavilla verryttelykartta, johon on
merkitty verryttelyyn sallittu alue, varustekuljetuksen ja wc-tilojen paikat sekä
lähtöviivoitus ja sen lähtösuunta. Jokaiselle kilpailijalle on varattu 1 kartta.
Lähtökynnysalueella ei ole sisätiloja käytettävissä.
Lähtökynnysalueelta on varustekuljetus maalialueelle.

Lähtökynnysalueella ei saa käyttää mobiililaitteita.

Lähtöjärjestelyt:
Kilpailija pääsee lähtökynnysalueelta esilähdöstä lähtöalueelle 15 min ennen
lähtöaikaa.
4 minuuttia ennen lähtöä: GPS laite kiinnitetään liiviin ja aktivoidaan.
3 minuuttia ennen lähtöä: Kilpailijat kutsutaan nimellä lähtökarsinaan. Käsidesin
otto. Rastimääritteet.
2 minuuttia ennen EmiTag-nollaus
1 minuutti ennen lähtöä: Suunnistajat odottavat viimeisen minuutin kartan luona ja
saavat ottaa kartan lähtöhetkellä.
Kilpailukartta ja -maasto
Kilpailussa käytettään sprinttisuunnistuskarttaa 04/2021 (tulostus Keravan Energia).
Mittakaava 1:4000 ja käyräväli 2 m. Viimeisimmät päivitykset on tehty kilpailua
edeltävänä keskiviikkona, kartoitus Tommi Hakuli. Kartan koko on A4 ja se on
yhdeltä reunalta avoimessa muovisuojuksessa. Karttoja ei kerätä pois maaliintulon
yhteydessä. Säilytä kartta uusintajuoksua varten.
Kilpailumaasto koostuu noin 70% kovapohjaisesta alueesta, 25% nurmialueista ja
5% hyväkulkuisesta puistometsästä. Kaksitasoisia alueita ei ole.
Kaikki radat ylittävät vilkkaasti liikennöidyn tien valvotun ylityspaikan kautta. Ylitys on
merkitty kartalle ylityspaikan symbolilla. Ylitys tapahtuu liikennekartioiden välistä,
jotka on asetettu molemmille puolille tietä. Yhdenkin kartion kiertäminen väärältä
puolelta johtaa kilpailijan hylkäämiseen. Ks. kartta ja kuva maastosta alta.

Osalla kilpailijoista tulee vastaan vähän liikennöity tie, joka on osittain kielletty. Tämä
on merkitty kilpailukarttaan alla olevan kartan mukaisesti. Tämä kohta on merkitty
maastoon liikennekartioilla, joiden välissä on n. 5 m puna-valkoista kielletyn alueen
nauhaa. Ylittäminen tapahtuu vapaasti kartan osoittamalta sallitulta puolelta.
Kohdassa ei ole liikenteenohjausta.

Kielletyt alueet
● 100% vihreällä merkityt alueet (kielletty vihreä)
● Ylitsepääsemättömät aidat ja muurit (paksu musta viiva)
● Oliivinvihreällä merkityt alueet
○ Piha-alueet ja matalat istutukset
○ Yksi taloyhtiö on kieltänyt kaikkien viheralueiden käytön, jotka on
merkitty karttaan oliivinvihreällä. Tällä alueella on viivoitettu kielletyn
alueen nauhalla vain osa kulmista, joissa on suuri riski oikomiseen.
● Violetilla viivoituksella karttaan merkityt kielletyt alueet
● Suljetun alueen merkillä piirretyt alueet
Kilpailualueella olevien teiden liikennettä ei ole rajoitettu, joten varovaisuutta teiden
ylityksissä, kuten myös parkkialueilla.
Osaa epäselvistä kohteista on korostettu punavalkoisella nauhalla. Epäselvimpiä
kohtia on korostettu yhtenäisellä nauhoituksella, selvempiä kohteita vain paikoin
(esim. aukko kielletyssä pensasaidassa). Karttamerkki määrää mistä saa mennä!
Maastoon tutustuminen
Maastoon tutustuminen sallittu max 45 min ajan näyttökilpailun jälkeen ennen
uusintajuoksua W21 klo 13:40-14:25. M21 klo 15:00-15:45. Rintanumero pitää olla
mukana. Maastoon tutustumisesta saa siirtyä lähtökynnysalueelle parhaaksi
katsomaansa reittiä, kunhan on lähtökynnysalueella ajoissa.
Muina aikoina maastoon meneminen kielletty hylkäämisen uhalla kilpailun
päättymiseen saakka. Huomioi, että taloyhtiöiden piha-alueilla kulkeminen kilpailun
jälkeen on ehdottomasti kielletty. Näin olemme sopineet taloyhtiöiden kanssa.
Uusintajuoksu
Uusintajuoksussa kilpailija käyttää omaa aamupäivän karttaa. Älä unohda ottaa
karttaa mukaan uusintajuoksuun!
Karanteeni kisamaaston rauhoittamiseksi lähtökynnysalueella, W21 klo 14:25
alkaen, M21 klo 15:45 alkaen. Lähtöjärjestys on uusintajuoksussa sama eli kaikille
tulee yhtä pitkä palautusaika. Ensimmäiset lähdöt uusintajuoksuissa W21 klo 14:40
ja M21 klo 16:00.
Lähtöalueella: 3 min (rastimääritteet saatavilla), 2 min (EmiTag-nollaus), 1 min
lähtölinjalle. Esilähtöä ei uusintajuoksussa ole, lähtökynnysalueelta siirrytään
omatoimisesti lähtöön viitoitusta pitkin.

Maali
Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin. Maaliviivalla ei leimata.
Maaliintulon jälkeen kilpailija desinfioi ensin kätensä ja laittaa kasvoilleen järjestäjän
antaman maskin. Tämän jälkeen kilpailija etenee maalikarsinaa eteenpäin
EmiTag-kilpailukortin tarkastukseen. Muista turvavälit.
Myös keskeyttäneet tulevat maalin läpi.
Laina-EmiTagit palautetaan keräyspisteeseen, joka on maalin välittömässä
läheisyydessä. Jos osallistut uusintajuoksuun, käytä samoja EmiTageja
uusintajuoksussa ja palauta se/ne uusintajuoksun jälkeen.
Karttoja ei kerätä pois. Huom. säilytä karttasi uusintajuoksua varten.
Tulokset, rastiväliajat ja reittihärveli
Julkaistaan vain tulossivulla netissä.
Palkinnot
Sarjojen kolme parasta palkitaan. Palkinnonjakoa ei järjestetä. Palkinnot voi noutaa
Infosta. Palkintoja ei lähetetä postitse.
Televisiointi
Kilpailu televisioidaan. Lähetys IS-tv -kanavalla ja Ruutu-palvelussa suorana.
Lähetys on katsottavissa jälkitallenteena YouTubessa. Suunnistusliigan osakilpailun
kolmen parhaan kilpailijan toivotaan olevan TV:n käytettävissä 5 minuuttia
viimeisen maaliintulijan jälkeen maalialueen haastatteluseinällä
koostehaastattelua varten.
Muut sarjat ja kuntosuunnistus
Koronatilanteen vuoksi ei muita kilpasarjoja kuin pääsarjat eikä kuntosuunnistusta.

Tervetuloa Keravan sprintin WRE EM- ja MM-näyttökisaan!
Pidetään turvaväleistä ja terveyshygieniasta huolta!
Keravan Urheilijat

