Tampereen Pyrintö järjestää:

Grano Games
pe-su 10.-12.6.2022
KILPAILUOHJE
Ajankohtaista:

Kilpailuohjeessa oli aiemmin erheellisesti mainittu, että lauantain ja sunnuntain yhteiskilpailussa
käytettäisiin yhteisaikaa, todellisuudessa käytössä on pistelasku. Katso lisää Palkintojenjako
-kohdasta.

Paikka ja aika
Pe 10.6. klo 18 sprintti Lentävänniemessä
La 11.6. klo 12 keskimatka Sorilassa
Su 12.6. klo 10 pitkä matka Sorilassa

Kilpailukeskus
Perjantai
Kilpailukeskus:

Lentävänniemen koulu
Vähäniemenkatu 42
33410 Tampere

Kahviossa tarjolla kahvia, munkkia ja makkaraa. Kahviossa käyvät maksuvälineinä MobilePay ja
korttimaksu.
Kilpailukeskuksessa on myös Suunnistajankauppa. Pesua ei ole. WC-tilat sijaitsevat koulun sisällä,
jonne EI saa mennä nastareilla.
Infossa maksuvälineiksi käyvät liikuntasetelit ja niiden mobiiliversiot, MobilePay ja korttimaksu.
Lauantai ja sunnuntai
Kilpailukeskus:
Sorilan koulu
Sorilanraitti 5
33680 Tampere
Ravintolassa tarjolla keittolounas, kahvia, pullaa, sämpylää ja makkaraa. Ravintolassa
maksuvälineinä käyvät käteinen, MobilePay ja korttimaksu.
Kilpailukeskuksessa on myös Suunnistajankauppa. Pesua ei ole. WC-tilat sijaitsevat koulun sisällä,
jonne EI saa mennä nastareilla.

Saapuminen ja pysäköinti
Kannustamme joukkoliikenteeen käyttöön. Saapumisohjeet ovat osoitteessa
https://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/wp-content/uploads/sites/17/2022/06/Grano_Games_2022
_Saapuminen.pdf tai kilpailusivuilla Saapuminen-kohdassa.
Perjantaina kisapaikalla ei ole pysäköintiä eikä pysäköinninohjausta, vaan se tapahtuu yleisillä
pysäköintipaikoilla. Kilpailukeskuksessa eikä kilpailualueella ei saa pysäköidä, kuten merkitty
ylläolevaan ohjeeseen.
Lauantaina ja sunnuntaina pysäköinti pysäköinninvalvojien osoittamilla alueilla on maksullista.
Pysäköintimaksu 5 €/päivä maksetaan infoon. Maksuvälineinä käyvät käteinen, MobilePay ja
korttimaksu.

Kartta ja maasto
Perjantai 10.6.
Sprinttikartta 5/2022 (Elias Kuukka)
Mittakaava 1:4000 sarjoilla HD13-45, muilla 1:3000.
Perjantaina kilpaillaan kaupunkisprinttiä. Nastarit on kielletty. Myöhäisen kevään vuoksi
alueella on herkkiä nurmialueita jotka on merkitty tonttivihreällä. Niillä kulkeminen on kielletty.
Lauantai-sunnuntai 11.-12.6.
Suunnistuskartta 10/2021 (Anton Kuukka), päivitetty 6/22
Mittakaava 1:10000 sarjoilla HD14-45, muilla 1:7500.
Lauantaina ja sunnuntaina kilpaillaan osin samassa maastossa kuin SM-erikoispitkillä vuonna 2021.
Sorilan maasto on vaihtelevaa, pääosin hyväpohjaista hämäläistä talousmetsää. Maaston parhaita
puolia ovat loivapiirteiset mäkialueet, luonnontilaiset suot ja sammalmattoiset kuusikot. Paikoin
eri-ikäiset tiheiköt peittävät näkyvyyttä tuoden lisähaastetta suunnistukseen.
Sarjat, matkat, mittakaavat, rastien lukumäärä ja kartan koko löytyy sivulta:
https://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/granogames22/radat/

Kilpailu
Kilpailussa emit-leimaus. Emit-vuokraus ja muutokset infoon ennen kilpailua. Vuokra-Emit maksaa
3€.
Kilpailussa ei käytetä kilpailunumeroita. Perjantaina nastareiden käyttö on kielletty.
Perjantaina ensimmäiset lähdöt ovat klo 18, lauantaina klo 12 ja sunnuntaina klo 10. Lähtöväli on
perjantaina sprintissä 1 minuutti ja lauantaina sekä sunnuntaina 2 minuuttia. Lähtölistat julkaistaan
torstai-iltaan mennessä sivulla: https://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/granogames22/lahtolistat/
Matkat lähtöihin:

Perjantaina
Lähtö 1
Lähtö 2

200m
400 m

Lauantaina
Lähtö 1
Lähtö 2

2000m
1100m

Sunnuntaina
Lähtö 1
2400m
Lähtö 2
400m
Lasten lähdön erityisohjeet
● 5 min ennen omaa lähtöä: Kilpailija kutsutaan nimellä lähtökarsinaan. RR-, TR-, ja H/D
10-sarjoilla on rata nähtävänä ja muilla lasten sarjoilla on kilpailukartta K-pisteineen
nähtävänä.
● 4 min ennen omaa lähtöä: Emit-kortin nollaus lähtötoimitsijan avustamana.
● 3 min ennen omaa lähtöä: Perjantain sprintissä sprintin kielletyt ja sallitut kuvaparit
nähtävänä.
● 2 min ennen omaa lähtöä: RR- ja H/D10-sarjojen kilpailijat saavat kartan ja opastuksen.
TR-sarjalla on rata nähtävänä ja muilla sarjoilla on kartta K-pisteineen nähtävänä.
● 1 min ennen omaa lähtöä: H/D12TR- ja H/D12-sarjojen kilpailijat saavat ottaa karttansa.
H/D13- ja H/D14-sarjojen kilpailijat saavat ottaa karttansa minuutti ennen lähtöä lauantaina ja
sunnuntaina. Ole tarkkana, että otat kartan oman sarjan ämpäristä.
Rastimääritteet ovat kartassa. Myös irralliset rastimääritteet ovat tarjolla lähtökarsinassa.
Rastimääritteen kiinnitys omilla apuvälineillä.
Ajanotto loppuu maalileimaukseen. Perjantaina sarjoilla H/D50 ja sitä vanhemmilla on käytössä
etämaali, johon ei ole viitoitusta. Ajanotto loppuu etämaalileimaukseen. Etämaalista tullaan noin 300
m matka viitoitusta pitkin kilpailukeskukseen. Myös lauantaina on etämaali sarjoille H/D16 ja sitä
vanhemmille. Etämaalista on 1,7 km matkaa kilpailukeskukseen viitoitusta pitkin. Sunnuntaina maali
on kilpailukeskuksessa.
Noudata erityisen huolellisesti kiellettyjen alueiden merkintöjä kartassa. Perjantaina kilpailukartalle
on merkitty kielletyksi mm. alueella oleva raidetyömaa sekä ne taloyhtiöt, jotka ovat kieltäneet
suunnistamisen pihoillaan. Maastossa valvotaan kiellettyjä alueita. Maastovalvoja voi rikkeen
havaitessaan ottaa valokuvan tai pysäyttää urheilijan tunnistamista varten, koska numerolaput eivät
ole käytössä. Lopullisen päätöksen asiassa tekee tuomarineuvosto.
Lauantaina ja sunnuntaina maastossa on melko paljon kiellettyjä alueita, merkattuna sekä kielletyn
alueen symbolilla että tonttivihreällä. Epäselvimmät paikat merkitään maastoon kielletyn alueen
nauhalla. Myös kielletyt pellot on merkitty sääntöjen mukaisesti karttaan kielletyn alueen symbolilla.
Erityisesti tulee huomioida yli 14-vuotiaiden radoilla maastossa oleva kalliomäen läpi aikanaan
louhimalla avattu oja. Se kulkee syvässä rotkossa ja on siten vaarallinen paikka. Vaarallinen alue on
merkitty kielletyksi alueeksi ja merkattu maastoon keltapunaisella nauhalla. Oja on paikoin
ylitettävissä mutta syvän rotkon takia niin vaarallinen, että sen yli oikaiseminen on ehdottoman
kiellettyä, vaikka houkutus voisi ollakin. Alla karttakuva siitä, miltä kyseinen oja näyttää kartalla.

Tulokset
Online-tulokset ja lopputulokset tulevat sivulle
https://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/granogames22/tulokset/

Kuntosuunnistus
Kuntosuunnistuksen matkat:
Perjantaina
1,6 km (etämaali)
3,7 km (maali kilpailukeskuksessa).
Lauantaina
3,4 km (etämaali)
4,6 km (etämaali)
Sunnuntaina
4,5 km (maali kilpailukeskuksen tuntumassa)
7,7 km (maali kilpailukeskuksen tuntumassa)
Kuntosuunnistukseen voi lähteä perjantaina klo 18-19, lauantaina klo 12-13.30 ja sunnuntaina klo
10-11.30.
Kuntosuunnistuksen maksu on 10€, vuokraemit 3€. Maksuvälineinä käyvät liikuntasetelit ja niiden
mobiiliversiot, käteinen, MobilePay ja korttimaksu.
Kuntosuunnistuksen maksu suoritetaan Infossa. Maksun yhteydessä kuntosuunnistajat
rekisteröidään Navisport-tulosjärjestelmään. Myös kartan saa infosta. Suunnistamaan lähdetään
kellon tasaminuuteilla omatoimisesti, jottei kuntosuunnistajien lähteminen häiritse kilpailijoiden
lähtöä. Kuntosuunnistuksen ajanotto käynnistyy 0-leimasimesta. Maalileimauksen jälkeen

kuntosuunnistajat siirtyvät Infoon tulosten lukua varten. Kuntosuunnistuksen tuloksia ei siis lueta
kilpailun tulospalvelussa.
Ratapituudet, rastien määrät ja lähtöjen numerot löytyvät taulukosta:
https://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/granogames22/radat/

Palkintojenjako
Perjantain sprinttikilpailu käydään erillisenä kilpailuna, jossa H/D 6-10 -sarjojen kaikki osallistujat
saavat osallistumispalkinnon maaliin tullessaan. Lisäksi palkitaan pääsarjan H/D 21A kolme
parasta. Palkinnot ovat noudettavissa Infosta heti sarjojen tulosten selvittyä.
Lauantain ja sunnuntaina kilpailu käydään yhteiskilpailuna siten, että pistelasku ratkaisee
paremmuuden. Kaikista kilpasarjoista palkitaan kolme parasta molempien päivien tulosten
perusteella. Palkinnot ovat noudettavissa Infosta heti sarjan tulosten selvittyä.
Pistekaava: Kilpailijan pisteet = voittajan aika / oma aika * 1000. Kilpailija saa niin paljon pisteitä
kuin häviää promilleissa voittajalle. Esimerkki: Voittajan aika 30 min ja oma aika 35 min. Siten
kilpailija saa pisteitä tältä päivältä 30/35*1000 = 857 pistettä. Pisteitä ei tulosteta tulostaululle
’onlinena’, vaan nettisivuille vasta päivän päätteeksi.

COVID-19 -ohjeistus
Älä tule paikalle oireisena. Huomioi hygieniaohjeet.

Toimihenkilöt
Kilpailunjohtaja: Tuija Schmidt
tuija@theschmidts.eu +358 44 585 2541
Tiedustelut: Tero Viljanen
tero.viljanen@pyrinto.fi +358 50 576 6481
Valvojat:
pe: Seeti Salonen (VaHa)
la-su: Raimo Seppänen (OrPo)
Ratamestarit:
pe: Olli-Petteri Hirvonen
la-su: Lauri Kahila
Tulospalvelu: Keijo Viilo
keijo.viilo@gmail.com; +358 40 7270166
Tuomarineuvosto:
Pj. Saku Asikainen, Hiisirasti
Jari Toivonen, Epilän Esa
Jaana Pietilä-Annala, Kangasala SK

Tervetuloa!

