Kilpailuohje

Kuopio Rogaining 2021

Kilpailukeskus: Kilpailukeskus sijaitsee Kolmisoppessa, City-Marketin parkkialue (koillisosa), josta matka
lähtöön/maaliin n. 500 m.
Kilpailuaika on la 8.5. – su 16.5.2021. Suoritus omatoimirastiperiaatteella.
Sarjat: Miehet 4 h (H4h), naiset 4 h (D4h), sekasarja 4 h (X4h)
Miehet 2 h (H2h), naiset 2 h (D2h), sekasarja 2 h (X2h)
Joukkueessa on 2 – 5 henkilöä. Yksinkin voi kilpailla.
Maasto: Vaihtelevaa metsää, jossa suhteellisen suuret korkeuserot (max 150 m) ja jossa on paljon erilaisia
kulku-uria (teitä, polkuja). Kulkukelpoisuus vaihtelee paljon. Maastossa on vielä paikoin lunta.
Kartta: Suunnistuskartta mittakaavassa 1:15 000. Käyräväli 5 m. Koko A3. Karttaan on merkitty kielletyt
alueet, joille ei saa mennä. Kielletyn alueen läpi kulkevaa polkua voi käyttää.
Rastit: Rasteilla on rastiliput ja rastikoodi. Leimasimia ei käytetä. Rasteja 43 kpl. Rastimääritteet kartassa.
Suoritus: Joukkue voi käyttää ennen lähtöä max 1 tunti reittisuunnitteluun. Lähdössä (merkattu rastilipulla)
joukkue käynnistää testerin, jossa on gps-seuranta. Maalissa (merkattu rastilipulla) ajanotto lopetetaan. Jos
joukkueella ei ole käytettävissä testeriä, niin kellosta ylös lähtöaika ja maalissa saapumisaika (sekunnin
tarkkuus). Lisäksi tulee kirjata ylös käydyt rastit käyntijärjestyksessä.
Tuloksen ilmoittaminen: Joukkueet, jotka ovat käyttäneet suorituksen seurantaan testeriä, lähettävät
sähköpostin liitteenä gps-käyrän ja suoritusajan osoitteeseen ossi.lakkala@gmail.com. Joukkueet, joilla ei
ollut käytössä testeriä, lähettävät käymiensä rastien koodit käyntijärjestyksessä ja suoritusajan.
Säännöt: Kisa on Rogaining-periaatteella tapahtuvaa pistesuunnistusta. Tavoitteena on kerätä
mahdollisimman paljon pisteitä kilpailuajan puitteissa käymällä eriarvoisilla rasteilla. Rastit ovat pisteytetty
2-9 pisteen arvoisesti. Rastikoodin viimeinen numero kertoo rastista saatavat pisteet. Esimerkkinä rastilta
72 saa kaksi pistettä ja rastilta 38 kahdeksan pistettä. Joukkueen kaikkien jäsenten tulee kulkea yhdessä.
Karttoja jaetaan la 8.5. ja su 9.5. klo 10 – 11 kilpailukeskuksessa. Sen jälkeen karttoja voi ostaa Kuopion
Intersportista (Haapaniemenkatu 32) KuoSun karttapisteestä la 15.5. asti. Karttamaksu on 15 €. Varaa
tasaraha.
Jokainen joukkue voi tehdä omakohtaisen reittisuunnittelun omien taitojen ja kunnon mukaisesti. Rasteja
saa kiertää vapaasti valittavassa järjestyksessä. Joukkueet varaavat itse reittisuunnitteluun tarvitsemansa
välineet, kynät yms.
Joukkue huolehtii itse maaliin saapumisesta kilpailuajan puitteissa. Jokaisesta alkavasta kilpailuajan
ylimenevästä minuutista vähennetään yksi piste loppupisteistä. Maksimiylitysaika on 15 min. Ajan
ylittäneet joukkueet hylätään. Aika lasketaan joukkueen viimeisenä maaliin tulleen jäsenen mukaan. Mikäli
useampi joukkue saa saman pistemäärän, niin tällöin nopeampi suoritusaika ratkaisee sijoituksen.
Huolto, varustus ja vakuutus: Huoltoa ei ole järjestetty koronasta johtuen. Varatkaa omaa juomaa.
Joukkueella on oltava mukana puhelin, jotta hätätilanteessa voi ottaa yhteyttä hätäkeskukseen 112.
Järjestäjä ei vakuuta osallistujia, joten jokainen kilpailija huolehtii omasta vakuutusturvastaan.
Tulokset ja palkinnot: Tulokset lasketaan joukkueiden ilmoitettua suorituksensa kilpailunjohtajalle.
Palkinnot arvotaan. Tulokset ja voittajat ilmoitetaan KuoSun nettisivuilla.
Kilpailunjohtaja/ratamestari

Ossi Lakkala, puh. 040 6535155

NAUTTIKAA SUUNNISTUKSESTA!
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