TAMPEREEN KOULUMESTARUUSKILPAILUT
SUUNNISTUKSESSA
KAUPIN URHEILUPUISTOSSA TO 9.10.2014

Kilpailuohjeet
Kilpailun järjestää Tampereen Pyrinnön suunnistusjaosto. Kilpailussa sovelletaan Suomen Suunnistusliiton
sääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita.

Toimihenkilöt
Kilpailun johtaja: Tommi Koskinen (040-5902302, tommi.koskinen@iki.fi)
Ratamestari: Mikko Eskola (0400-568693, mikkoeskola@kolumbus.fi)
Tuloslaskenta ja ilmoittautumiset: Jyri Mustajoki (jyri.mustajoki@gmail.com)

Kilpailukeskus
Kilpailukeskus on Kaupin urheilupuiston uusi huoltorakennus: http://www.fonecta.fi/s/1M48
Kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä lienee riittävästi paikoitustilaa (muista parkkikiekko). Autojen
pysäköinti on mahdollista myös Kuntokadun päässä olevalla Keilahallin maksullisella pysäköintipaikalla.

Sarjat
Sarjat: Tytöt 3.-4. lk, Pojat 3.-4. lk, Tytöt 5.-6. lk, Pojat 5.-6. lk, Tytöt yläkoulu, Pojat yläkoulu, Tytöt lukio ja Pojat
lukio.
Kilpailu tapahtuu parisuunnistuksena (ks. tarkemmat ohjeet alla), ja parin voi muodostaa saman koulun oppilaista
haluamallaan tavalla. Kilpailusarja määräytyy parin vanhemman jäsenen mukaan ja siten, että tyttöjen sarjassa
parin molempien jäsenten on oltava tyttöjä.
Kaksi vuotta sitten uudistettuun koulumestaruuskisoihin osallistui viime vuonna 106 paria eli 212 suunnistajaa, nyt
on tulossa 135 paria eli 270 kilpailijaa. Hieno juttu!

Kilpailukartta, radat, matkat ja rastimääritteet
Kilpailussa käytetään sprinttisuunnistuskarttaa (ks. kuvat kilpailuohjeen viimeisellä sivulla), päivitetty 10/2013.
Mittakaava on 1:4000 eli 1 cm kartalla on 40 m maastossa. Käyräväli 5 m. Kartan koko on A4 ja se on
muovikotelossa.
Matkat ovat kaikissa sarjoissa ja sekä karsinnassa että finaalissa 0,9-1.2 km. Sekä karsinnassa että finaalissa rasteja
on lähekkäin. Kannattaa olla tarkkana, että leimaa oikealla rastilla.
Rastimääritteet ovat painettuna karttaan, irrallisia rastimääritteitä ei ole. Rastinumeron viereen on tulostettu myös
rastikoodi (esim. 1-31). Tarkista ennen leimausta, että kartan rastikoodi (esim. 31) ja rastilla oleva koodi (31) ovat
samat!
Kilpailuradat ovat kaikissa sarjoissa helpohkoa ns. maastosprinttiä. Kisaradat juostaan polkuja ja maastoa pitkin.
Paikoin maasto on hieman kivinen – varovaisuus on paikallaan kiihkeässäkin kisatilanteessa.

Kilpailunumerot
Kilpailussa käytetään rintanumeroa. Parin molemmat juoksijat käyttävät rintanumeroa siten, että toisella juoksijalla
on numero, joka on ilmoitettu lähtöluettelossa ja toisella sama numero + 1000. Eli jos lähtöluettelossa parin
kilpailunumero on esim. 99, niin he käyttävät rintanumeroita 99 ja 1099.
Rintanumerot kiinnitetään omilla hakaneuloilla (pyytäkää koululta, jos kotoa ei löydy)!
Rintanumerot saa tulospalvelun vierestä uuden huoltorakennuksen Näsijärven puoleisesta päädystä.
Sekä karsinnassa että finaalissa käytetään samaa rintanumeroa. Palauta rintanumero finaalin jälkeen.

Lähtöajat
Lähtöajat ovat nähtävissä osoitteessa tampereenpyrinto.fi/suunnistus/kilpailut/koulumestaruus2014/ sekä
kilpailukeskuksen ilmoitustaululla.

Emit-leimausjärjestelmä ja Emit-ohje
Kaikissa sarjoissa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Kilpailijoiden on käytettävä sitä Emit-kilpailukorttia, joka
on mainittu lähtöluettelossa. Jos luettelossa on Emit-numeron perässä L, niin järjestäjä on varannut laina-Emitin
parin käyttöön. Laina-Emitit saa tulospalvelusta (uuden huoltorakennuksen Näsijärven puoleinen pääty). Samalla
Emitillä juostaan sekä karsinta että finaali.
Väärän Emit-kortin käyttäminen on hylkäysperuste. Mahdolliset muutokset kilpailijatietoihin tai Emit-kortin
numeroon tulee tehdä tulospalveluun hyvissä ajoin ennen lähtöä.
Lähdössä Emit-kortin nollaus tapahtuu karsinnassa ja finaalissa eri tavoin alla olevan ohjeen ja lähtötoimitsijoiden
ohjeiden mukaan. Maalissa kilpailijat leimaavat maaliviivalla. Maalin jälkeen kilpailijat siirtyvät
leimantarkastukseen. Laina-Emit palautetaan tulospalveluun finaalin jälkeen.

Parisuunnistuksen ohjeet
·
·
·

·

Parin tulee kulkea koko matka yhdessä eli korkeintaan 20 metrin etäisyydellä toisistaan.
Maastossa on valvojia, joilla on tarvittaessa oikeus pysäyttää ilman paria kulkeva suunnistaja siksi aikaa,
kunnes pari on jälleen yhdessä ja/tai raportoida maaliin liian etäällä kulkevista pareista.
Parilla on käytössä yksi Emit-leimauskortti, jolla leimataan tavalliseen tapaan jokaisella rastilla. Parista sen,
jolla ei ole Emit-korttia, tulee koskettaa jokaisella rastilla rastilippua (kaatamatta rastipukkia). Myös rasteilla
käyntiä valvotaan kilpailun aikana. Finaalissa ’kakkosjuoksijat’ eivät saa aiheuttaa tarpeetonta ruuhkaa
rasteille, eivätkä toiminnallaan estää ketään leimaamasta.
Pari pitää toisiaan kädestä kiinni ylittäessään maaliviivan. Myös maaliviivalla leimataan.

Karsinta
Kaikilla sarjoilla on karsinta, joka tapahtuu kello 10.00 alkaen väliaikalähtönä lähtöluettelon mukaan. Lähtö
sijaitsee kilpailukeskuksessa. Kilpailijat kutsutaan lähtökarsinaan 3 minuuttia ennen lähtöä.
Karsinnassa ajanotto käynnistyy Emit-kortin nollauksesta lähtötoimitsijoiden antamien ohjeiden mukaan.
Karsinnan tulokset julkaistaan tulostaululla.

Finaalit
Karsinnan perusteella A- ja B-finaaleihin pääsee pareja eri sarjoissa seuraavasti:
A-FINAALI
SARJA

Pareja

Lähtöaika

B-FINAALI
Pareja

Lähtöaika

Pojat lukio (yht. 7 paria)

7

11:40

0

Tytöt lukio (yht. 3 paria)

3

11:40

0

Pojat yläkoulu (yht. 23 paria)

10

11:43

13

12:01

Pojat 5.-6. lk (yht. 28 paria)

12

11:46

16

12:04

Pojat 3.-4. lk (yht. 18 paria)

8

11:49

10

12:13

Tytöt yläkoulu (yht. 25 paria)

10

11:52

15

12:07

Tytöt 5.-6. lk (yht. 12 paria)

8

11:55

4

12:10

Tytöt 3.-4. lk (yht. 19 paria)

8

11:58

11

12:16

A- ja B-finaalien osallistujat julkaistaan tulostaululla karsintaerien jälkeen.
Sekä A- että B-finaalit käydään sarjoittain yhteislähtöinä. Finaalien lähtöajat ovat yllä olevassa taulukossa. Tule
ajoissa lähtöön, koska finaaleissa sarjojen lähtöväli on vain 3 min.
Radoilla ei ole hajontaa, mutta eri sarjoilla on eri radat. Lähtö sijaitsee kilpailukeskuksessa. Finaaleissa lähetys
tapahtuu ’formularuudukoista’ 10 metrin välein: karsinnan voittanut pari lähtee etummaisesta ruudusta, toinen
pari seuraavasta jne. Emit-kortit nollataan ennen lähtöä toimitsijoiden antamien ohjeiden mukaisesti.

Maali
Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin. Maaliviivan ylitys tulee tapahtua käsi kädessä. Myös maaliviivalla
leimataan. Maaliintulon jälkeen kilpailija siirtyy välittömästi tulospalveluun. Karttoja ei kerätä pois, mutta reiluun
peliin kuuluu se, ettei niitä näytetä vielä lähtemättömille kilpailijoille.
Finaalissa paremmuusjärjestyksen ratkaisee maaliviivan ylitys, joka parin tulee tehdä käsi kädessä.

Tulokset
Tulokset julkaistaan kilpailukeskuksen ilmoitustaululla ja www-osoitteessa
tampereenpyrinto.fi/suunnistus/kilpailut/koulumestaruus2014/

Verryttely ja kielletyt alueet
Verryttely on sallittu ainoastaan jalkapallokenttien taakse johtavalla ulkoilutiellä. Muuten kilpailukeskuksen
ulkopuolisella alueella ei saa liikkua. Kilpailukeskuksen layout julkaistaan nettisivuilla ja ilmoitustaululla, samoin
verryttelyalue on merkitty karttaan. Kiellettyjä alueita ovat kilpailukarttaan kielletyn alueen merkillä merkityt
alueet.

Pukeutuminen, WC ja pesu
Pukeutumis- ja pesutilat sekä WC sijaitsevat huoltorakennuksessa. Sisätiloissa ei saa liikkua suunnistusnastareissa
eikä kuraisissa jalkineissa. Pukeutumisohje: kengät saattavat kastua/kurastua sekä karsinnassa että finaalissa, joten
varaa vaihtovaatteet, myös kengät ja mieluiten kahdet sukat – näin finaaliin saa jalkaansa kuivat sukat ;)

Varo!
Noudata varovaisuutta, jos kohtaat polkupyöräilijöitä, jalankulkijoita, lenkkeilijöitä tai autoja!

Muuta
Normaalit koulusuunnistuksen rastit ovat käytettävissä niille, jotka eivät osallistu kilpailuun. Kartat saa Buffetista.

Paras kannustaja -palkinto
Myös parhaat kannustajat palkitaan.

Buffetti
Kisapaikalla on myös buffetti, jossa on myytävänä mehua, kahvia, pullaa ja makkaraa.

Palkintojen jako
Palkinnot jaetaan n. klo 12:40 (seuraa kuulutusta). Jokaisen sarjan kolme parasta paria saa mitalit.

Onnistumisen iloa uudenmuotoisessa koulumestaruuskilpailussa,
johon onkin ilmoittautunut ilahduttavasti ennätysmäärä osallistujia – hyvä!

Sprinttisuunnistuksessa käytetyn kartan isoimmat erot verrattuna normaalikarttaan:

Vasemmalla on pala Kaupin sprinttikarttaa jousiammuntaradan kohdalta ja oikealla normaalia
suunnistuskarttaa samasta kohdasta. Suurimmat erot kartoissa ovat: rakennusten väri ja isojen polkujen väri.
Sprinttisuunnistuksessa rata on yleensä helpompi kuin normaalirata, matka on lyhyempi ja rasteja on enemmän
suhteessa matkaan. Sprintin vaativuus tulee kovasta vauhdista, nopeista päätöksistä ja suorituksen (=itsensä)
hallinnasta.

Sprintissä on myös kiellettyjä karttamerkkejä, joiden kohdalta kulku on kielletty. Näitä ovat esimerkiksi musta
paksu viiva (=muuri tai jyrkänne), tummimman vihreä tiheikkö/pensasaita/kukkapenkki ja ’kaksoisväkäsin’
merkitty aita. Näistä kohdista ei saa kulkea, vaikka raosta/portista pääsisikin. Esimerkiksi kuvan oikeassa
yläreunassa näkyvää ’kaksoisväkäsin’ merkittyä aitaa ei saa ylittää, alittaa tai mennä aidanraosta – vaikka
pääsisi!
Tässä kilpailussa ei kielletyillä karttamerkeillä ole ’kikkailtu’, vaan karttaan on violetilla viivoituksella merkitty
selkeästi, jos jollekin alueelle ei saa mennä.

