
Kilpailuohjeet

Kainuun Kompassi-cupin 1. osakilpailu 25.5.2021 Kuhmon Multikankaalla klo 17.30
alkaen.

Säännöt: Kilpailussa noudatetaan SSL:n lähikilpailusääntöjä ja näitä järjestäjien ohjeita.

Opastus ja pysäköinti:
Opastus Kuhmosta n. 7km Pohjoispuolentietä Sotkamon suuntaan (tie nro. 900).  Vasemalle kyltti
haulikkorata, ajetaan n. 200 metriä P-paikalle. Pysäköintipaikkana toimii vanha soramonttu
oikealla, josta nauhoitus kilpailukeskukseen 150 metriä. Kilpailukeskuksessa kohtalainen puucee.
Parkkipaikan eteläpuoli on kilpailumaastoa, jonne saa mennä vain suunnistaessa.

Info:
Kilpailukeskuksessa info ja ensiapupakkaus pieniin ruhjeisiin.

Sarjat ja matkat:

H/D10RR       1,5 km   2,0 km siimaria pitkin
H/D10            1,5 km
H/D12TR       1,8 km
H/D12            2,0 km
H/D14            2,6 km
D15-18           3,7 km
H15-18           4,1 km
H/D8RR          1,5 km    2,0 km siimaria pitkin

- H/D15-18 ja H/D8RR eivät ole virallisia Kompassi-cup sarjoja.

RR-sarjat:
RR-reitin  viitoituksena on maastossa valkoinen yhtenäinen muovinauha. Karttaan se on painettu
orassilla viivalla. RR-sarjan 5 rastia on viitoituksen varrella. Rastiliput ja leimasimet rastipukissa on
merkitty tunnuksin RR1, RR2, RR3, RR4 ja RR5. Maalissa on leimasinkoodi 100.
TR-sarjan rastit sijaitsevat hieman sivussa viitoitukselta ja rasteilla on normaalit rastitunnukset.

ForFun-sarja:
Polkuja pitkin etenevä kuvasuunnistus perheen pienimmille. Ilmottautuminen (ei maksua) ja lähtö
kilpailukeskuksessa ForFun-radan lähtöpisteellä toimitsijalle.

Kartta:
Kartta Multikangas 2018,  päivitys 2020. Koko A4. Mittakaava Kompassi-cup sarjoissa ja H/D8RR
1:7500, käyräväli 5m.  H/D15-18 sarjoissa 1:10 000. Kartta on muovikotelossa. RR-ja TR-ratojen
osallistujat saavat kartan infossa.

Rastimääritteet:
Rastimääritteet on vain kartassa.



Emit-kilpailukortti:
Kilpailukeskuksessa on mallirasti, jossa voi testata kortin toimintakunnon. Jokainen kilpailija
huolehtii, että käyttää toimintakuntoista ja ilmottautumisessa mainittua korttia. Infosta saa
tarvittaessa lainakortin, joka pitää palauttaa takaisin suorituksen jälkeen. Palauttamatta jätetystä
kortista peritään 70 euron maksu. Emit-tarkistusliuskoja on saatavilla mallirastin luota.

Kilpailumaasto:
Kompassi-cup sarjan maastossa on hyvä näkyväisyys. Runsas polkuverkosto ja pieniä teitä sekä
selkeitä kuvionrajoja helpottamassa suunnistusta. Maastossa on isohko hakkuuaukko, johon on
kasvanut epätasaisesti pientä taimikkoa. Kartassa se näkyy hakkuualueena.

Lähtö ja maali:
Lähtö ja maali kisakeskuksessa. Lähtöajat vapaasti 17.30-19.00. Lähtötoimitsijat huolehtivat
samalle  radalle lähteville vähintään minuutin väliajan. K-piste on lähtöpaikalla.  RR- ja TR-sarjaan
osallistuvat saavat opastusta halutessaan lähtötoimitsijalta.
-Emit-kortti nollataan lähdössä  pitämällä leimasinta 5 sekuntia lähtöleimasimessa, jonka jälkeen
voi ottaa kartan ja aloittaa suunnistamisen.
-Kaikilla radoilla on sama viimeinen maalirasti, koodi 100. Tämän jälkeen siirrytään
leimantarkistukseen.  Myös kaikki keskeyttäneet ilmottautuvat maalissa.  Karttaa ei näytetä reilun
pelin hengessä maastoon lähtemättömille kilpailijoille.

Palkinnot:
Kaikki kilpailijat saavat pienen palkinnon ( juoman ja purtavan).

Tulokset:
Tulokset tulee nähtäville nettiin Kuhmon Peurojen Kompassi-cupin kilpailusivulle.

Terveysohjeet:
Tule vain terveenä paikalle. Flunssaoireisena ei saa tulla kisapaikalle!
Pidä riittävät välimatkat muihin. Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikissa tilanteissa, joissa
lähikontaktia ei voida välttää kilpailukeskuksessa.
Käytä järjestäjien tarjoamaa käsidesiä kilpailu-alueella.
Rastipisteillä leimattuasi siirry heti sivuun.
Maalissa desinfioidaan kädet.
Toimitsijat käyttävät maskeja.

Toimihenkilöt:
Kilpailunjohto: Pentti Manninen
Ratamestariryhmän johtaja: Eija Juntunen

Ratamestari:  Mika Kähkönen

Valvoja: Maija Pasanen

Tulospalvelu: Markku Pyykönen

Tiedottaja: Mika Kähkönen  040 7155039

Tervetuloa kisaamaan!

Kuhmon Peurat




